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PRO Färingsö
protesterar
PRO Färingsö protesterar mot socialnämndens 
beslut om att flytta verksamheten i Stockbygår-
den till Söderströmsgården. | 6

Försäljning klubbad i KF
Försäljningen av tomten där nuvarande Ekebyhov-
skolan ligger, inklusive befintliga byggnader, klubbades 
igenom på senaste fullmäktige. Oppositionen var emot 
och ser affären som kortsiktig. | 11

Partiernas prioriteringar
Den 19 november är det dags för årets budgetförhand-
lingar i kommunen. Läs mer om hur de olika partierna 
vill satsa. | 10

Nya siffror för nyanlända
Nästa år kommer 50 nyanlända personer anvisas till 
Ekerö kommun enligt länsstyrelsens tilldelning. Adam 
Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, 
är dock tveksam till om man kommer klara att hitta 
bostäder till dessa. | 12

Ett växande problem
Parkslide är en invasiv växt som dyker upp på allt fler 
platser på Mälaröarna. Kommunen bekämpar i nuläget 
parkslide på ett tiotal platser, men den är svårbekäm-
pad och kan orsaka stor skada. | 14

”Ekerö IK med fler idrottsföreningar behöver 
hjälp av kommun och näringsliv för att lösa 
hallbristen i kommunen nu för att minska 
köerna in i idrotten samt att alla ska kunna 
idrotta i sin egen kommun. Föreningslivet i 
Sverige är ett kulturarv av ideella timmar! 
Skärpning nu Ekerö kommuns politiker och 
beslutsfattare!”  | 26-27

Nytt museum
På nyöppnade Lovö museum kan man se allt från 
bronsåldersverktyg och odlingredskap till dokumenta-
tion kring Stella Polaris. | 22

Nyinkomna frågor
I vårt radioprograms stående punkt ”Fråga Johan”, 
svarar  kommunens press- och näringslivschef på era 
inskickade frågor. | 18
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Ekerö IK flickor fotboll 09 är en av de absolut största trupperna i Stockholmsregionen. Även på riksplanet sticker de ut 
som en väldigt stor trupp. ”Det börjar alltid med att ha kul, har vi inte det blir det svårt att behålla tjejerna”, säger Peter 
Dahlberg som är en av truppens åtta ledare. | 24

FOTO: RODRIGOPARAS.SE

Största truppen i regionen

’’

Digital listning 
raserar ekonomin
När Kry öppnade en fysisk vårdcentral blev de patienter som sökt digital hjälp listade där. Med 
anledning av det har Ekerö vårdcentral tappat ett stort antal patienter som kanske inte ens vet att 
de listats om. Ekonomin påverkas och nu befarar verksamhetschef Sara Banegas att hon ska behöva 
säga upp personal. | 8

Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

privatpersoner och företag.
Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

SJÖSTADSKAJEN, EKERÖ

Ö P P E T  F Ö R  L U N C H ,  B R U N C H  O C H  À  L A  C A R T E
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DIN LOKALA Ö-HANDELSPLATS Vi gillar bokföring!
Gör du?



Härligt rostad 
surdegsbröd, räkor, 

avocado och 
Nobisdress ing

Fira helg 
med god mat!

 Butternutpumpa   
Europa.       Jfr pris 19:90/kg.        

 Sötpotatis   USA.       
 Jfr pris 19:90/kg.        

 Salsiccia   ICA Sverige.   
300 g.     Jfr pris 99:66/kg.    

 Hel urbenad kyckling   Kronfågel. 
      Jfr pris 99:00/kg.    

 99k 
 /kg 

 19  90  /kg 

 Fetost   ICA.   150 g. 
    Jfr pris 92:66/kg.    

Vi tycker att  det 
skall  fi ras lite extra 

på helgen.
/Fann y & Christian

 29  90  /st 

 19  90  /kg  13  90  /st 



Öppet 7–22

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!

Tappström

 Pommes strips, frites   ICA.   1 kg. 
  Fryst.   Jfr pris 7:50/kg.    

/Alice

Lyxigt till helgen!

Lyxigt till 
helgen!↳

 Ostron       Fin de claire. 
Från manuella fi skdisken..          

 Dragon i kruka   Orto Novo.              

 20k 
 /st 

Din egen bea 
kan bli den 

godaste 
du ätit.

 Smör   Arla.   500 g.   Gäller ej ekologiskt. 
  Jfr pris 80:00/kg.    

 40k 
 /st 

 Hängmörad oxfi lé mittbit   Sverige.     
Från manuella köttdisken.   Jfr pris 599:00/kg.    

 Fläskytterfi lé         Ursprung Sverige. 
Ca 1000 g. Mörad. Jfr pris 69:90/kg.  

Mitt  genuina kött intress e 
ger oss  en kött avdelning 
med fantastiskt kött  i 

olika prisklass er.

/John

 69  90  /kg 

 10k 
 /st 

  
 15k 

 2  för

 599k 
 /kg 
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08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00

SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

5050 %
RABATTRABATT

(ordinarie pris 390:-)(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECKVÄRDECHECK  
SYNUNDERSÖKNINGSYNUNDERSÖKNING

2 2 förför 1! 1!

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

stötta 

  ekerösstttttttttttttöööööööööööt
#

Ekerö Optik

* Vid köp av kompletta glasögon från ordinarie sortiment
bjuder vi på ett extra par glasögon med din styrka. 

(Gäller utvalda bågar, lagerglas +-6/2, värde upp till 2990:-). 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller t.o.m 2020-12-12.

BOKA REDAN IDAG!
Boka en tid hos våra legitimerade optiker redan idag. Inget köptvång. 

Gäller för glasögon (ej linser, intyg, recept etc). Erbj. gäller t.o.m. 20-12-12.

Namn......................................................................... Datum....../...... kl..........

Butik.................................................................................................................

    

Varför välja AdeoCare Ekerö?
Specialutbildad personal utifrån Silviasysterfilosofin
Teambaserat arbetssätt
Goda arbetsvillkor för personalen
Nöjdast kunder

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

Din lokala Hemtjänst 
och Boendestödjare
AdeoCare verkar efter en 
filosofi som bygger på 
små, lokala arbetsgrupper 
där vi anpassar vårt stöd 
efter dina unika behov 
och situation. Det är 
roligtvis hemligheten 
bakom våra goda resultat  
och kvalitet.

REDAKTÖRER
Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
 

PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen 
895 kr/år. Betalas till bankgiro
5129-2308

TRYCK Pressgrannar 2020

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12 en vecka före 
 utgivningsdagen.

Tidningen ansvarar ej för icke 
beställt material samt för fel med 
annonser mer än till annonspriset. 

HEMSIDA 
www.malaroarnasnyheter.se

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden

Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

R E D A K T I O N E N                                                     A N N O N S B O K N I N G E N

UTGIVNING 
2020
Jan 22
Feb 5 19
Mars 4 25 
April 8 22
Maj 6 20
Juni 3  17
Aug 19
Sep 2 23
Okt 7 28
Nov 11 25
Dec 9  16

Att värna om det lokala är alltid viktigt, men 
i dessa pandemitider kanske än mer. Vi lever 
i en mycket annorlunda  värld nu, där vi helst 
ska begränsa vår rörlighet så mycket det bara 
går.  Men vi är ändå lyckligt lottade på Mä-
laröarna, vi har gott om naturområden att 
röra oss i och vi har butiker och annan ser-
vice på nära håll. Just därför är det ännu vik-
tigare att vi månar om det lokala, såväl när 
det kommer till service och handel som till 
våra naturvärden.

Det finns tyvärr  ”inkräktare” i naturen, 
bland annat den invasiva växten parksli-
de. Idag finns den på ett tiotal platser på 
Mälaröarna och dyker upp mer och mer.  
Växten kan orsaka stor skada, mer om 
detta kan du läsa på sidan 14.

En annan service vi har på Mälaröar-
na är vårdcentralerna. Vi har pratat med 
Ekerö vårdcentrals enhetschef Sara Ba-
negas som berättar om läget för dem då 
det idag finns en oro inför ekonomin. 
Det som också framgår här är att det är 
viktigt att  stötta det lokala. 

För oss på MN är lokaljournalistiken 
mycket viktig och vårt självklara uppdrag är att följa upp 
vad som sker på Mälaröarna. Vi närvarar alltid på kommunfullmäktiges möten, vi upp-
märksammar kulturlivet, sporten, spännade personer och som en liten extra krydda delar vi 
med oss av vårt arkiv i vår serie ”50 år sedan”, som knyter samman dåtid och nutid. Och allt 
handlar sjävklart om Mälaröarna.

                                                                                                            EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Allt handlar
om Mälaröarna

100 % MÄLARÖARNA!  
MN  håller koll på Mälaröarna åt dig! 

Gjord för mälaröbor, av mälaröbor 
på Mälaröarna.

MN delas ut av Pressens morgontjänst

Mälaröarnas nyheter startades av 
Svenska Dagbladet 1949
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VERKSTAD

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, 179 75 SKÅ
08 - 560 240 00, www.svanhagensbil.se

Serva eller reparera bilen nu, betala senare.
Med Autoexpertenkortet kan du dela upp
betalningen i upp till 24 månader räntefritt.

P Å  K Ö P E T  V I D
S E R V I C E  H O S  O S S
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FÄRINGSÖ | Social-
nämnden har beslutat att 
den öppna träffverksam-
heten på Stockbygården 
i Stenhamra flyttas till 
Söderströmsgården. PRO 
Färingsö protesterar då 
Söderströmsgårdens sam-
lingssal är för liten för 
deras verksamhet.

Stockbygården i Stenhamra 
har i cirka 30 år varit en sam-
lingspunkt för Färingsös alla 
pensionärer. PRO Färingsö 
och Ekerö kommuns verk-
samheter har under dessa år 
samverkat.

Socialnämnden föreslår 
nu att Stockbygården ska 
avvecklas och att verksam-
heterna flyttas till Söder-
strömsgården.

– Vi har varit där och se-
riöst tittat om det går att be-
driva en liknande verksam-
het som på Stockbygården. 
Men Söderströmsgårdens 
samlingssal är för liten för 
PRO:s månadsmöten. Den 
enda lokalen som rymmer 
oss i Stenhamra är Stockby-
gården. Kyrkans samlingssal 
Herman Palm-salen får vi 
nog plats i, men då får vi en 
lokalhyra och vi måste då 

ta ut en högre avgift för att 
betala hyra och köpa smör-
gåsar. Vår ambition är att ha 
så låg kostnad som möjligt 
så att alla ska ha råd att vara 
med, förklarar Gun Häll, 
ordförande PRO Färingsö. 

Fastighetsenheten i kom-
munen har genomfört en 
analys av kommande un-
derhålls- och investerings-
behov för Stockbygården. 
Man har bedömt att huset 
har stort behov av under-
håll som skulle kosta minst 
tio miljoner kronor.

– Det finns en övervåning 
som man inte får använda 
sig av beroende på brand-
skydd och den är inte till-
gänglighetsanpassad. Det 
är också så att socialnämn-
den har betalat hela hyran, 
även för PRO. De har haft 
det hyresfritt. Det här är en 
kostnad för oss på cirka 350 
000 kronor per år. Om en 
ombyggnation skulle göras 

på de här nivåerna, kommer 
kostnaden för oss säkerligen 
hamna på en miljon mera. 
Vi kan lägga pengarna mer 
effektivt inom socialtjänst-
sten, säger Kjell Öhrström 
(M), socialnämndens ord-
förande.

– De där tio miljonerna 
tror vi inte ett dugg på. Det 
har gjorts flera reparationer 
under åren. Vi har väldigt 
många kloka pensionärer 
som också har varit verk-
samma inom den här bran-
schen och de säger att det här 
är helt otroliga priser. Så här 
dyrt kan det inte vara, kom-
menterar Gun Häll.

Kjell Öhrström poängte-
rar att socialnämnden vill 
träffa PRO Färingsö för att 
vidare diskutera fram en 
lösning som gör alla nöjda.

Det finns också en oro för 
vad som kommer att ske 
med Stockbygården i fram-
tiden. Den är inte kultur-
skyddad men har en hund-
raårig historia. Tomten 
skänktes av en privatperson 
och den intilliggande tom-
ten,  där vårdcentralen ligger 
idag, skänktes av bönderna 
i Stockby. Villkoret var att 

det byggdes en skola där, 
om inte skulle man dra till-
baka sin gåva. Stockby skola 
byggdes 1906.

– Det finns säkert flera 
möjliga alternativ men ing-
en inriktning är ännu beslu-

tad. Alternativen behöver 
arbetas fram och diskuteras 
både på tjänstemannanivå 
och politiskt. Det är inte 
gjort ännu. Den nu gällande 
detaljplanen begränsar möj-
ligheterna och det kan över-

vägas om en planändring ska 
göras, säger Tommie Eriks-
son, miljö- och stadsbygg-
nadschef i kommunen.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Protest mot beslut om Stockbygården 

Socialnämnden har beslutat att all verksamhet i Stockbygården ska avvecklas. Anledningen man 
anger är att huset behöver rustas, men att det skulle bli alldeles för dyrt. Fastighetsenheten har 
uppskattat renoveringskostnaderna till  10 miljoner kronor, en summa som PRO Färingsö inte tror 
är sann.                                                                                                                                 FOTO: JOAKIM JONSSON

NYHETER  

”De där tio 
miljonerna tror 

vi inte ett dugg på”

Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se



Tempen på vår nya diakon Christer!

Hej, jag heter Christer Käck och är ny diakon i 
Ekerö pastorat. 

Det känns mycket roligt och spännande att få lära 
känna pastoratets verksamheter och människor-
na som lever och verkar här. Jag har fått ett fint 
välkomnande!

Det blir förstås också utmanande att i dessa tider 
se hur vi kan möta varandra och se vilka vägar vi 
kan gå för att upprätthålla gemenskap och hopp. 
Öppenhet och lyssnande får visa hur vi ska ta oss 
fram. Ser fram emot att träffas!

                                PÅ MÄLARÖARNA          11/11 – 24/11 2020

ekerö pastorat björkuddsvägen 2 
ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar

Med reservation för ev. ändringar. Om inget annat anges är det fri entré.  Välkommen!

 KALENDARIUM

ons 2020-11-11 Ekebyhovskyrkan 
18:30 UNGDOMSGUDSTJÄNST 
 Magnus Ehntorp, Daniel Stenbaek
  
tors 2020-11-12 Ekebyhovskyrkan 
18:30 DIGITALT KYRKOFULLMÄKTIGE
 Ring: 08-124 004 40 och ange kod: 808952866#
    
sön 2020-11-15 Ekerö kyrka 
11:00 ORGELHÖGMÄSSA 
 Mårten Mårtensson, Kerstin Baldwin Sterner 
 
sön 2020-11-15 Lovö kyrka 
16:00 KONSERT MED SVENSKA PSALMJAZZTRION  
 Jonathan Fritzén, piano, Martin Östholm, kontrabas  
 Niklas Bodin, trummor (max:50 personer)
 För att få en garanterad plats ring Leif Asp 
 08-560 387 48 för biljetter.  
 Max antal biljetter 2 st./person

sön 2020-11-15 Munsö kyrka 
15:00 GUDSTJÄNST 
 Ann-Sofie Kamkar, Anna Pihl Lindén  

ons 2020-11-18 Ekebyhovskyrkan 
18:30 UNGDOMSGUDSTJÄNST 
 Natalia Araya, Daniel Stenbaek  

sön 2020-11-22 Ekebyhovskyrkan 
11:00 EKEBYHOVSMÄSSA 
 Natalia Araya, Kerstin Baldwin Sterner 
 

  
 

Ungdomsgudstjänst
Varje onsdag i Ekebyhovskyrkan

www.svenskakyrkan.se/ekero                        ekero.pastorat@svenskakyrkan.se                       08-560 387 00                  Följ oss:

Christer Käck
Diakon, Ekerö pastorat
08-560 387 07
christer.kack@svenskakyrkan.se 

 

 

  
  
 

 
 

Digitalt kyrkofullmäktige
12 nov 18:30

Konsert Lovö kyrka
15 nov 16:00

Corona och nya restriktioner
Med anledning av de nya restriktionerna pausas 
samtliga inomhusverksamheter för vuxna till och 
med 19 november. Detta gäller körer, 
samtalsgrupper, öppna förskolan m.m. 
Undantag är gudstjänster som vi kan fira på ett 
smittsäkert sätt och verksamheter som bedrivs 
utomhus. 
Barnkörer, ungdoms- och konfirmationsverksam-
het fortsätter att bedrivas som planerat tillsvidare. 
Beslut kan ändras med kort varsel så håll dig 
uppdaterad på vår hemsida. 

Ta hand om dig och varandra!

7      snabba till Christer:

Bakgrund:Pedagog, terapeut och diakon

Familj: Vuxna barn och barnbarn

Intressen: Meditation

Favoritmåtto: 
”Ju fler kockar desto bättre soppa.”

Boktips: Var morgon ny (baseras på tolvstegs-
metoden)

Lyssnar helst på: 70-tal och 1700-tal

En vana jag gärna delar med mig av: 
Gå av två hållplatser innan du är framme och 
gå sista biten!

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A = www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Känn ingen oro
Det säger Jesus till sina lärjungar och det kan väl 
vara ett bra budskap till oss idag. Självklart tar vi alla 
larmrapporter om ökad smittspridning på allvar.  
Men, vi har också lärt oss om säkra avstånd, hand-
hygien med mera. Därför kan vi hålla gudstjänster  
och vissa verksamheter öppna, trots allt.  

Välkommen till gemenskapen, på plats eller digitalt! 

Jesus fortsätter: Känn ingen oro och tappa inte  
modet. Min frid ger jag er.  

Peter Strömmer
Kyrkoherde i Färingsö församling

 GUDSTJÄNSTER
Ons 2020-11-11 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA I HERMAN PALMSALEN
 Carl Aumalis, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker. 
 

Sön 2020-11-15 Skå kyrka
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Yngve Göransson, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Ons 2020-11-18 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA I HERMAN PALMSALEN
 Yngve Göransson, präst.  
 Birgitta Lindeke Levin, kyrkomusiker.

Sön 2020-11-22 Stenhamra församlingsgård
11:00 MÄSSA MED LJUSTÄNDNING
 Peter Strömmer, präst. 
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

PRENUMERERA PÅ VÅRT MÅNADSBLAD

Läs om allt som händer i Färingsö  
församling i vårt månadsblad. Hör av  
dig så får du en prenumeration, digitalt  
i mailen eller fysiskt i din brevlåda.  
Självklart kostnadsfritt. 

Ring eller maila till expeditionen:
08-564 209 21 
faringso.forsamling@svenskakyrkan.se
 

”Nyfiken på kristen tro”

Med Yngve Göransson

Tisdag 24/11 kl. 16.00

Missa inte vårt radioprogram:  

 Mälarö Mötesplats

Tisdagar 10-11 i Radio Viking

Sopplunch i Stenhamra varje 

torsdag kl. 12.00 och i Färentuna

varannan tisdag, jämna veckor.  
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EKERÖ | När patienterna 
listas om efter digitala 
vårdbesök, minskar vård-
centralernas patientun-
derlag och ekonomin blir 
ansträngd. Ekerö vård-
central är en av dem som 
drabbas hårt och riskerar 
att behöva säga upp per-
sonal.

Den 24 oktober skrev Da-
gens nyheter om hur öpp-
nandet av Krys första fysis-
ka vårdcentral i Stockholm, 
har påverkat andra vårdcen-
tralers patientunderlag och 
därmed också deras ekono-
mi. Patienter som har haft 
digital kontakt med Kry har 
listats hos dem, vilket har 
medfört att många yngre 
och mindre vårdkrävande 
patienter flyttats över från 
sina tidigare vårdcentraler. 
Kvar blir de äldre patienter-
na som kräver mer vård och 
därmed också är mer kost-
samma.

Ekerö vårdcentral togs 
som exempel i artikeln och 

verksamhetschef Sara Bane-
gas är en av de chefer som 
vittnar om hur den egna 
verksamheten riskerar att 
utarmas av att de listade pa-
tienterna blir färre. 

– Vi tappade 84 patienter 
i september och 11 i oktober 
och vi tror fortfarande att 
många blivit omlistade utan 
att de känner till det. Det kan 

ha gått lång tid från besöket 
hos Kry, till man blev omlis-
tad. Så det kan vara idé att gå 
in på Vårdguiden och kont-
rollera om man undrar, säger 
Sara Banegas. 

Hon berättar att under de 
fem år hon varit chef på 
vårdcentralen har de inte 
tidigare haft någon negativ 

listningsutveckling över 
huvudtaget.

– Vi har en intensiv dialog 
med regionen kring hur det-
ta ska regleras i framtiden. 
Utöver detta har även vi haft 
rejält minskade intäkter då 
vi får 40 procent av våra in-
täkter från besök och under 
pandemin har besöken hos 
oss ungefär halverats. 

Den försämrade ekonomin 
riskerar att medföra perso-
nalneddragning, men ännu 
har man inte behövt att 
säga upp någon personal på 
Ekerö vårdcentral.

– Det är vi jätteglada för då 
vår personal är vår viktigas-
te tillgång. Men vi funderar 
noga kring hur vi ska vara 
bemannade i framtiden, dels 
med tanke på en åldrande 
befolkning, dels kan en ökad 
digitalisering innebära att 
vi förändrar organisationen 
framöver. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Oro över ekonomin
Minskade intäkter efter omlistade patienter

Verksamhetschef Sara Banegas är orolig för hur minskat patient-
underlag ska påverka bemanningen.            FOTO: EWA LINNROS

NYHETER 

EKERÖ | Efter en tung 
vår med coronautbrott 
och stor arbetsbörda, är 
Kullens personal oroliga 
för vad coronautvecklingen 
ska medföra. 

– Vi håller andan varje 
dag och följer utvecklingen 
noga, säger verksamhets-
chef Hélène Eklund.

Ökande smittspridning och 
nya restriktioner – ingen vet 
hur de kommande måna-
derna  ska utveckla sig när 
det gäller coronaspridning-
en. Men när denna tidning 
trycks har landets äldrebo-
enden varit öppna för besök 
sedan den första oktober.

Hélène Eklund på Kull-
ens äldreboende är dock 
orolig över hur utveckling-
en ser ut och skulle gärna se 
att den egna verksamheten 
hade mandat att begränsa 
besökandet, för att hindra 
att smittan tar sig in.

– Hos oss får man ringa 
avdelningen och boka ett be-
sök hos sin anhöriga. Detta 
för att vi ska kunna reglera 
hur många som befinner sig 

i lokalerna och för att det ska 
vara lättare med smittspår-
ning om någon blir sjuk, be-
rättar Hélène Eklund.

Hon minns med fasa vårens 
svåra situation då smittan 
tog sig in och drabbade både 
boende och anställda och 
den personal som höll sig 
frisk gick på knäna av arbets-
bördan.

– Personalen är våra hjältar 
och de har gjort ett enormt 
jobb. Men vi är väldigt räd-
da för att situationen ska 
förvärras och vi ska hamna i 
samma läge igen.

Hélène Eklund är dock 
glad över att sommarmåna-
derna har varit mycket lätt-
are att hantera och att man 
har kunnat ordna underhåll-
ning och ha mer social sam-
varo under en period.

– Det jag kan känna är att 
den här tiden ändå har fört 
med sig att vi har fått en 
väldigt stark teamkänsla i 
arbetsgruppen.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Personalen är 
våra hjältar” 



Vi har rivit, rensat och stuvat om. Vi har frågat, 
lyssnat och tänkt till. Drygt 300 invånare har 
varit delaktiga i utvecklingsarbetet – tack!

Nya ekero.se har:

• fler och bättre e-tjänster 
•  ny struktur, design och tydligare innehåll 
•  bättre sökfunktion
•  anpassning till mobiltelefon 
•  talsyntes och språköversättning. 

Vi tycker dessutom att nya ekero.se är mycket snyggare .
Vad tycker du? 

Välkommen in!

PS. Vi tar gärna emot synpunkter, det hjälper oss att bygga vidare. Maila till redaktionen@ekero.se

ekero.se
nya

Äntligen!

t,
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NYHETER 

 FOTO: RIKSBANKEN

KOMMUNEN | Den 19 november är det dags för 
årets budgetförhandlingar i kommunen. I år finns 
sex budgetförslag att ta ställning till. Vi har bett par-
tierna att nämna några av sina fokusområden.

”Citat”

  F
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”Till de stora satsningarna 
hör skolan, som tillförs 
ytterligare 20 miljoner”

”Nolltaxa för 
barn i våra 
hallar och på 
våra planer”

”...dels på en höjning av 
elevpengen i skolan, 
dels på en skattesänkning”

”Språkkrav vid 
anställning”

”Rädda Mälaren från övergödning”

”Vi vill ha kvar 
Stockbygården 
och lägger pengar 
på att återöppna 
Munsö skola”

Så vill partierna satsa 
 EKERÖALLIANSEN 

(Moderaterna, Centerpar-
tiet, Kristdemokraterna)

”Ekeröalliansen lägger nu 
fram sin budget för perio-
den 2021-2023, där vi inte 
bara gör satsningar utan 
även samlar i ladorna och 
förbereder oss för en något 
mer osäker framtid. Till de 
stora satsningarna hör sko-
lan, som tillförs ytterligare 
20 miljoner. Något som inte 
många kommuner i Sverige 
har möjlighet att göra, men 
efter 15 års överskott har vi 
möjlighet att även i tuffa-
re ekonomiska tider satsa 
på våra barn och unga.  Vi 
ser att i slutet av budgetpe-
rioden kommer flera nya 
verksamhetslokaler att tas 
i drift, vilket kommer öka 
våra driftskostnader. Det är 
därför viktigt att vi ständigt 
effektiviserar. Övriga sats-
ningar i budgeten innebär 
stöd till familjer med kom-
plexa behov samt arbeta för 
att hela kommunens verk-
samhet ska Silviacertifieras 
för att förbättra vården av 
våra äldre.”

 SOCIALDEMOKRATERNA

”Vi har främst tre fokusom-
råden i vår budget. Inom för-
eningslivet barn- och äldre:
• Kraftigt höjt föreningsbi-
drag för äldre.
• Nolltaxa för barn i våra 
hallar och på våra planer.
• Långsiktig investering i ett 
aktivitetshus vid Tappström 
och på sikt även vid Svan-
hagen.
• Byskolesatsning.

Inom omsorgen även 
efter corona – tryggare an-
ställningar och fler sjukskö-
terskor:
• Inrätta vikariepool, först 

för äldreomsorgen men 
även för de som arbetar 
inom barnomsorgen.
• Fler sjuksköterskor inom 
äldreomsorgen, här har 
coronakrisen gjort behovet 
mer än lovligt tydligt.
• Bygga upp förutsättningar 
för att kunna erbjuda rätten 
till heltid

Inom teknik och miljö:
• Förstärkt utbyggnad av 
våra cykelvägar, särskilt nära 
skolor.
• Bevara Kärsgatan samt 
Adelsö badplats.
• Klimatsatsning för att 
kunna motstå framtidens 
extremväder.
• Förskoleupprustning.
• Kommunalisering av 
vägföreningar.”

 LIBERALERNA
   
”Liberalerna Ekerö satsar 
i budgeten 2021 dels på en 
höjning av elevpengen i sko-
lan, dels på en skattesänk-
ning. Skolan är Liberalernas 
högsta prioritet. Vi har för-
troende för att skolans led-
ning förvaltar denna extra 
tilldelning. Målet är att vi i 
kommunen ska ha mindre 
klasser, högre andel utbil-
dade lärare och en trygg in-
dividanpassad skolgång. Li-
beralerna anser att man inte 
ska ta ut mer skatt av kom-
muninvånarna än vad man 
behöver för att ha en effektiv 
förvaltning samt genomföra 
samhällsnyttiga tjänster på 
ett kvalitativt sätt. Kommu-
nen går med mycket stora 
överskott i år och nästa år. 
En förändring i skattesatsen 
är därför motiverad. På sikt 
vill Liberalerna satsa mer på 
planering i kommunen. Det 
kräver en omorganisation, 
en högre ambition i styret 
och mer satsningar.”

 SVERIGEDEMOKRATERNA

”Vi fortsätter på vår in-
slagna väg med vårt paket 
”Proaktivt vägval”. Som en 
del av detta ser vi en stärkt 
och positiv grund för skat-
tesänkning. I år har punkter 
tillkommit samtidigt som 
andra punkter tagits bort, 
då de är genomförda, till 
exempel specialsökhundar 
och att våra skolungdomar 
åter får chans att göra klass-
besök på Birka. Årets bud-
get kretsar fortsatt kring 
tydligare riktlinjer och 
kravbilder, där fokus bland 
annat ligger på:
• Stärka upp arbetet kring 
miljö, hälsa och riktlinjer i 
måltidsorganisationen.
• Implementera detektions-
verktyg i kommunala
datorer.
• Språkkrav vid anställning/
upphandling inom äldre-
omsorgen.
• Införande av ett årligt pris 
för civilkurage.
• Ett kravfyllt integrations-
paket.
• Uppsägning av hyreskon-
trakt för nyanlända, efter 
den obligatoriska 2-åriga 
etableringstidens slut.”

 MILJÖPARTIET

”Vår budget grundar sig på 
att politiken ska underlätta 
folks vardag, skapa förut-
sättningar för att leva i hela 
kommunen och göra allt vi 
kan för klimatet och vår mil-
jö. Vi vill få in en långsiktig-
het och hållbarhet i kommu-
nens alla verksamheter och 
ansvarsområden.

Några av våra satsningar:
• Upprätta en strategi för 
kommunens klimatomställ-
ning.
• Rädda Mälaren från över-

gödning.
• Munsö skola ska öppnas 
upp igen.
• Full uppräkning av elev-
peng och lärarnas löner.
• Klimatsmart matproduk-
tion i kommunens verksam-
heter.
• Storsatsa på äldrevårdens 
personal och arbetsmiljö.
• Investera i solceller, 
laddinfrastruktur och grönt 
el-avtal.
• Sluta med utförsäljningar-
na av kommunens ägor.
• Fler trygga gång- och cy-
kelvägar i hela kommunen.
• Etablera biogasanlägg-
ning.”

 ÖPARTIET

”Vi säger nej till besparings-
kraven inom barn- och ut-
bildningsnämnden, social-
nämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. Vi ökar på 
elevhälsan, lägger pengar 
på högre löner och sänker 
avgiften i kulturskolan. 
Vi vill utöka lärartätheten 
och fler pedagoger. Vi vill 
ha kvar Stockbygården och 
lägger pengar på att återöpp-
na Munsö skola. Vi lägger 
också investeringstillägg 
på ett allaktivitetshus med 
tillhörande idrottshall och 
höjer föreningsbidraget. Vi 
vill behålla de kommuna-
la baden vid Kärsgatan och 
Adelsö. Vi lägger även peng-
ar till ett utegym vid Adelsö 
idrottsplats och på ett frisk-
vårdsbidrag till äldre.”

 VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet har inget eget 
budgetförslag, men kommer 
eventuellt göra ett tillägg till 
Socialdemokraternas bud-
get.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Avslag på tiggeriförbud
KOMMUNEN | Förvaltningsrätten i Stockholm har beslu-
ta att avslå kommunens överklagan angående införandet 
av ett så kallat tiggeriförbud i kommunen. Beslutet gäller 
Ekerö kommuns ovilja att skriva in begreppet ”tiggeri” 
i de lokala ordningsföreskrifterna, utan istället benäm-
na företeelsen som ”passiv penningsinsamling”. Både 
Länsstyrelsen Stockholm och Förvaltningsrätten har nu 
slagit fast att de vill ha ett förtydligande.

Stor ökning av företag
KOMMUNEN | 2010 fanns totalt 2 733 företag på Ekerö, att 
jämföra med dagens 3 342. Det betyder att antalet företag 
i kommunen ökade med 22 procent under 2010-talet. I 
en topplista över företagstillväxten i samtliga kommuner 
i Stockholms län hamnar Ekerö kommun på tredje plats.
Samtidigt har bolagsformen aktiebolag ökat med 136 pro-
cent på Ekerö, från 852 till 2 007 stycken. Kartläggningen 
har gjorts av företaget Vissa.

procents 
arbetslösa 
ungdomar
MÄLARÖARNA | I sep-
tember 2020 var 8,1 pro-
cent av kommunens ung-

domar mellan 18 och 24 år öppet arbetslösa. Det var en 
uppgång med 3,4 procentenheter sedan året innan. Ekerö 
kommun ligger dock bra till i jämförelse med resten av 
landet och hamnar på plats 274 av landets 290 kommuner 
när det gäller andelen arbetslösa och på plats 134 i landet 
när det gäller ökningen under året. Lägst arbetslöshet i 
landet hade Orust med 5,3 procent och högst hade Flen 
med 25,9 procent.

Ministerbesök på Ekerö
EKERÖ | Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) 
besökte socialförvaltningen och  ungdomsmottagningen 
på Ekerö 26 oktober. På socialförvaltningen fick hon veta 
mera om arbetet kring våldsutsatta kvinnor i nära relatio-
ner och också hedersrelaterat våld och förtryck.

– Det är så värdefullt att träffa socialsekreterare och se 
vad socialtjänsten kan göra för att ge stöd och hjälp och 
också, vad vi kan förbättra, säger Åsa Lindhagen. 

Efter besöket på socialförvaltningen besöktes ung-
domsmottagningen. 

– Min förhoppning är att alla ungdomar i samhället 
känner att om de behöver stöd och råd, kan de vända sig 
till ungdomsmottagningen.

11-barnsfar i kommunen
MÄLARÖARNA | Av Sveriges cirka 2,5 miljoner pappor är 
närmare hälften tvåbarnspappor och i Ekerö kommun är 
siffran 3 812 eller 51 procent. I landets övriga kommuner 
varierar andelen tvåbarnspappor från 35 procent i Pajala 
upp till 58 procent i Lomma, enligt siffror som statistik-
myndigheten SCB har tagit fram åt Nyhetsbyrån Siren 
inför fars dag.

Av Ekerö kommuns totalt 7 448 pappor finns det 38 
stycken som har mellan 6 och 7 barn, 4 har mellan 8 och 
10 barn och en pappa har 11 stycken barn.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), Adam 
Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande och 
Ulrika Sandin (MP).        FOTO: EWA LINNROS

8,1
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Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00 1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Vi är en personlig butik med mycket hjärta som ligger mitt i Ekerö centrum. 
Vi handplockar vårt sortiment av bågar och arbetar med branschens bästa 
produkter. Vi sätter alltid kunden i fokus. Våra ledord är service, kvalitet och 
omtanke. Hos oss får du lång tid med kunden och kan vara med att påverka 
verksamheten och utbudet. Du brinner för att hitta den bästa lösningen och 
ger varje kund det lilla extra. Vi ser gärna att du har erfarenhet från servi-
ceyrke men branschvana är inget krav. Arbetsuppgifterna är mycket varie-
rande med allt från inköp till hantverk. Mycket goda kunskaper i svenska 
och grundläggande datavana är ett måste. Tjänsten är på hel- eller deltid. 

Välkommen med din ansökan till Thorbjörn Rönnlund
t.ronnlund@dinsyn.se

070-492 41 00

Ekerö Optik söker 
Butikssäljare / OptikerassistentButikssäljare / Optikerassistent

KOMMUNEN | Försälj-
ningen av tomten där 
nuvarande Ekebyhovskolan 
ligger, inklusive befintliga 
byggnader, klubbades ige-
nom efter heta debatter 
under kommunfullmäkti-
ges möte 3 november.

Ärendet som återremitterats 
då oppositionen saknade 
”essentiella handlingar” till 
beslutet, var åter uppe på 
fullmäktige. Förslaget var 
att sälja tomten till Nystad 
Ekerö skolfastigheter AB för 
att möjliggöra etablering av 
två friskolor. Liberalerna, 
Socialdemokraterna, Mil-
jöpartiet, och Öpartiet var 
emot försäljning. 

En fastighetsundersökning 
som visar att nuvarande 
Ekebyhovskolan är i så dåligt 
skick att den ska klassas som 
rivningsobjekt, var en av de 
efterfrågade handlingarna.

– Det är synd att det inte 
finns samlad dokumenta-
tion på det här, men vi som 
var med har hört att det är en 
bra skola om vi räknar bort 
väggar, golv och tak, sa Ove 
Wallin (C), kommunstyrel-
sens förste vice ordförande. 

– Det du säger är att ni har 
tappat bort utredningen, det 
är en väldigt dyr utredning 
att tappa bort. Nu säljer vi 

en skola för 28 miljoner, den 
kanske är värd runt 70 mil-
joner om den renoveras, sa 
Fredrik Ohls (L) som men-
ade att det är vansinnigt att 
riva den sydvästra byggna-
den.

Oppositionsrådet Hanna 
Svensson var skarp i tonen i 
sina debattinlägg.

– Är det här den bästa de-
alen vi kunde få? Hur har 
dialogen gått med det lo-
kala näringslivet? Har de 
tillfrågats först eller tog vi 
bara slumpmässigt ett före-
tag som bygger åt Engelska 
skolan och tänkte att ”det 
här blir nog bra”? Men hade 
vi kunnat få mer? Det vet vi 
inte för det har man inte ens 
kollat upp, sa Hanna Svens-
son och tillade:

– Vi har heller inte ställt 
några motkrav till företaget 
som ska köpa och bygga här. 
I andra kommuner ställer 
man motkrav, man bygger 
idrottshallar till exempel. 
Det är en extremt lukrativ 
bransch att bygga åt och hyra 
ut till en kommun. Jag är helt 
övertygad om att det hade 
stått fastighetsägare på kö 
för att köpa den här tomten, 
även om man ställt motkrav. 
Men vi ska sälja till första 
bästa för en spottstyver och 
dessutom en mark, som vi 
hade kunnat behålla i egen 
ägo. 

–  Om vi säljer marken 
betyder det inte att vi tappar 
kontrollen eftersom vi har 
planmonopol och det här är 
en skoltomt. Investeringar 
är inte ett problem, proble-
met är driftskostnaderna 
efteråt. Det är bättre att pri-
vata skolor och privata aktö-
rer har sina egna fastigheter 

och skolor. Marknadspriset 
på den här tomten baseras 
på två värderingar. Att det 
skulle vara en spottstyver 
är inte sant. Och vi vill ha 
friskolor här. Vi har idag 
450 elever som reser ut från 
kommunen för att de inte 
kan välja det, svarade Adam 
Reuterskiöld (M), kommun-
styrelsens ordförande.

Hanna Svensson replike-
rade: 

– Det politiken ska göra 
är att skapa långsiktigt kloka 
lösningar för alla i kommu-
nen. Att sälja ut central mark 
är inte en långsiktig lösning. 
Jag håller med om att proble-
met är drift eftersom ni inte 
sköter fastigheterna i kom-
munen. Ser vi till att under-
hålla fastigheterna, är inte 
driftfrågan ett problem. Och 
det är  ni som styrt senas-
te åren och sett till att 450 
elever inte kan välja. Då kör 
ni den här lösningen som är 
dålig på lång sikt för alla. Det 
är skitdumt rent ut sagt, sa 
Hanna Svensson.

Det blev votering och kom-
munstyrelsen förslag om 
försäljning antogs efter re-
sultatet 13 ja-röster och 12 
nej-röster.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Försäljning klubbad

”Om vi säljer 
marken 

betyder det inte att 
vi tappar kontrollen 
eftersom vi har plan-
monopol”

”Det du säger 
är att ni har 

tappat bort utred-
ningen, det är en 
väldigt dyr utredning 
att tappa bort”

Kommunfullmäktige beslutade att tomten där nuvarande Ekebyhovskolan ligger, inklusive 
befintliga byggnader, säljs till Nystad Ekerö skolfastigheter AB för att möjliggöra etablering av 
två friskolor.                                                                                                                                                               FOTO: EWA LINNROS

’’

I år bjuder vi in till en klassisk julmiddag 
i fem serveringar. Välkommen att tryggt 
luta dig tillbaka och njuta av utsökt jul-
mat, oslagbar miljö och glimrande sjöutsikt.

5-rätters jubordsmiddag: 525:-/person 
PREMIÄR: 27 NoVEMBER

JULBoRD TAKE AWAY
455:-/PERSoN

JULBoRDSPLUNDRING 20 DEC Kl. 12.00
Halva priset på mat och dryck.

5-rätters sittande

julbords
middag

start 27 nov
DATUM:

NJUT AV JULEN UNDER TRYGGA  FoRMER

Bryggavägen 133 A, Ekerö
www.restjungfrusund.se

Boka bord/beställ på: 08-560 350 0008-560 350 00 eller  
restjungfrusund.se
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Mälarö Färg och Tapet
EKERÖ: Bryggavägen 100
Tel: 08-560 308 30
Öppet: Vard 9–18, lör 10–14
www.malaroidedesign.se

EKERÖ: Ekerövägen 51

Tel: 08-260 308 30

Öppet: Vard 9–18, lör 10–14

www.malarofarg.se

Mälarö Färg och Tapet

08-560 308 30

Vi har prisgaranti Vi har prisgaranti 
på våra tapeter!på våra tapeter!

Gäller ej nyheter

Hittar du tapeten till billigare pris någon annanstans 
gäller det priset även vid köp hos oss

LINDÖ | Under drygt ett 
år har förberedelsearbetet 
för det nya tunnelröret 
vid Lindö tunnel pågått. 
Nu har själva spräng-
ningsarbetet av tunneln 
påbörjats.

För att ge plats för ett fjär-
de körfält byggs ett nytt 
tunnelrör genom berget 
vid Lindö. Arbetet med 
att komma fram till själva 
platsen där tunnelröret ska 
börja, har pågått en tid med 
sprängningsarbeten och 
bortforsling av massor. Nu 
är det dock själva tunneld-
rivningen som pågår. Även 
fortsättningsvis kommer 
sprängningar att ske un-
der måndagar till torsdagar 
klockan 10 och 14 och på fre-
dagar klockan 10. 

Arbetet med att spränga 
ut det nya tunnelröret be-
räknas ta cirka sex månader. 
Den som befinner sig i när-
heten kan känna av luftstö-
tar och höra ljud, men dessa 
kommer att avta ju längre in 

i berget man kommer menar 
Trafikverket.

Det nya tunnelröret kom-
mer att bli 148 meter långt, 11 
meter brett och rymma två 
körfält i riktning mot Ekerö.

Vid cirkulationsplatsen 
mot Färingsö pågår dels 
arbete med förberedelser 
inför den nya gång- och cy-
kelpassage som ska byggas 
under Färentunavägen. Tra-
fikverket arbetar också med 
att fylla upp massor för att 
komma upp i samma höjd-
nivå som den nuvarande cir-
kulationsplatsen. Där pågår 
också förstärkningsarbeten 
av marken.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Lindös tunnelrör
Sex månader kvar innan tunneln är färdig

Sprängningsarbetena 
fortsätter vid Lindö tun-
nel men nu är det själva  

tunnelröret som ska 
sprängas fram.  

 FOTO: TRAFIKVERKET

NYHETER

KOMMUNEN | Nästa år 
kommer 50 nyanlända 
personer anvisas till 
Ekerö kommun, det är 
sex färre än under 2020. 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Adam Reuterskiöld 
(M) är dock tveksam till 
om man kan klara att 
ordna bostäder till alla.

Totalt kommer 2 097 nyan-
lända att anvisas till Stock-
holms län enligt regeringens 
beslut i slutet av september. 
Länsstyrelsen har därefter 
beslutat hur fördelningen 
kommer att ske mellan lä-
nets kommuner och Ekerö 
kommuns kvot blev då 50.

Hittills har kommunen 
tagit emot alla de anvisade 
och kunnat ordna tidsbe-
gränsade bostadskontrakt 
till dem, utan att göra den 
paus i mottagande som man 
tidigare flaggat för. Adam 
Reuterskiöld (M) är dock 
tveksam till om kommunen 
klarar av att hantera även 
den nya kvoten.

– Den största begränsning-

en vi har är främst kopplad till 
bostäder. Trots att vi planerar 
för en gradvis expansion av 
Ekerö kommun har vi fler än 
15 000 i kö, varav cirka 3 000 
är ekeröbor i faktiskt behov av 
bostad. Bristen på bostäder 
begränsar våra möjligheter att 
ta emot de 50 stycken som vi 
har blivit ålagda. Jag är tvek-
sam till att vi under hela peri-
oden i varje givet tillfälle har 
bostäder att tillhandahålla. 
Om vi inte har det kommer vi 
begära en paus i mottagandet, 
säger han.

Adam Reuterskiöld är 
också kritisk till att Ekerö 
kommun fått ett relativt sett 
högre anvisningstal än vissa 
av länets större kommuner, 
då fördelningen grundas på 
andra faktorer än kommu-
nens befolkningsantal. Han 
menar att mottagandet mås-
te begränsas på riksnivå, för 
att kunna anpassa bostads-
byggande, infrastruktur och 
viktiga samhällsfunktioner.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Ny kvot för 
nyanlända
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EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!

Lokal, maskinhall, lager
Vi har nybyggda och nyrenoverade lokaler till uthyrning i 
Brygga industriområde. Lokal ca 130 kvm med ca 50 kvm 
i entresolplan. Det finns möjlighet att anpassa lokalen efter 
behov. 2 st garageportar 4x4,5 meter mot gatan och 2 st 
gångdörrar på sidorna. Grindar till området är låsta nattetid. 
Lokalen är inte lämplig som bilverkstad då det endast finns 
en tillhörande parkeringsplats utanför lokalen. Lämplig för 
liten tillverkningsindustri, lager, byggfirma etc. Ca 200 m 
till buss, 2 min till Ekerö centrum med bil. 5 min till Ekerö-
Slagsta färjan. TOTAL YTA 180 kvm.

�����

MÄLARÖARNA | Parkslide 
finns på flera platser på 
Mälaröarna och är en så 
kallad invasiv art. Invasiva 
arter är ett av de största 
hoten mot biologisk mång-
fald i världen idag. De kon-
kurrerar ut inhemska arter, 
försämrar ekosystemens 
funktion och parksliden 
kan även orsaka stora 
skador på hus.

Parkslide är en av världens 
100 mest aggressiva främ-
mande arter enligt IUCN 
(International Union for 
conservation of nature). 
Växten sprider sig som en 
löpeld och när den kom-
mer in på villatomter, kan 
rotsystemet ta sig igenom 
sköra väggar, golv och asfalt. 
Den kan även leta sig in i 
avlopps- eller dräneringsrör 
och förstöra dem. 

Att utrota den är mycket 
svårt, men det är viktigt att 
ta tag i detta. Ju längre man 
väntar desto dyrare och be-
svärligare blir det.

– Idag finns inga metoder 
som innebär att man får bort 
parkslide från sin mark på 
kort sikt. Det krävs tålamod 
och mångårigt arbete för att 

trötta ut växten, berättar Ulf 
Larsson, handläggare, Na-
turvårdsverket.

Parkslide har ett mycket 
kraftigt rotsystem som kan 
sträcka sig ned maximalt till 
fyra och en halv meters djup 
och fem till sju meter från 
stjälken horisontellt. Samt-
liga delar över jord dör bort 
under vintern och växten 
skjuter sedan nya skott från 
rotsystemet under våren. 
Skotten växer snabbt upp 
och bildar stammar på upp 
till två och en halv meter. 

Jordstammarna har en för-
måga att överleva även när 
man försöker elda upp dem 
och behåller sin livskraft un-
der lång tid, troligen flera år. 

Kommunen bekämpar i nu-
läget parkslide på ett tiotal 
platser på Mälaröarna, men 
växten upptäcks mer och 
mer.

Vilken metod använder 
kommunen för att bekämpa 
växten?

– Det är kommunens drif-
tentreprenör som har all 

kunskap om detta och jag 
vet att de har använt olika 
metoder. En kombination 
av bekämpningsmetoder är 
troligtvis det mest effekti-
va. För nästa år ska vi pröva 
täckningsmetod, berättar 
Kersti Burm,  utemiljöför-
valtare i kommunen. 

Täckningsmetoden inne-
bär att man knäcker stam-
marna nära marken vid ro-
ten. Stammarna får sedan 
torka på en presenning eller 
en hårdgjord yta. Därefter 
täcker man ytan för bestån-

det med en presenning eller 
duk. Det viktiga är att fo-
tosyntesen störs. 

Påbörjas bekämpning-
en i ett tidigt stadium när 
beståndet är litet ökar möj-
ligheten att få bort växten. 
Genom att hugga ner växten 
fyra gånger per år kan man 
begränsa spridningen. För-
sta huggningen ska göras 
när de första skotten visar 
sig, den sista innan växten 
går i vila på hösten. Man 
ska undvika att gräva i be-
stånd eftersom rotdelar som 

inte kommer med ofta ger 
upphov till nya plantor och 
spridningen ökar då.

– Det är också lätt att man 
sprider parkslide när man 
hanterar den, det är viktigt 
att tänka på när man tar bort 
växtdelar och transporterar 
dem till återvinningscen-
tral, säger Ulf Larsson.

Parkslide ska inte slängas 
på komposten utan läggas 
bland invasiva arter och 
gå direkt till förbränning. I 
kommunen finns dock inte 
en speciell container för 
detta. Lägg växtdelarna i väl 
förslutna säckar och med-
dela på återvinningscentra-
len att säckarna innehåller 
parkslide. Viktigt att tänka 
på är också att inte flytta 
runt jordmassor som kan 
innehålla parkslide, lägg is-
tället tillbaka massorna där 
det grävdes upp. Även alla 
redskap som använts för att 
flytta jorden ska sköljas av.  

Källor: Länsstyrelsen, Natur-

vårdsverket, Naturskyddsfören-

ingen, Tekniska verken.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Parkslide – ett växande problem 

Parkslide är en invasiv växt som sprider sig allt mer. Kommunen bekämpar i nuläget parkslide på ett tiotal platser på Mälaröarna, på 
bilden tas parkslide ner i Väsbyområdet.                                                FOTO: ARTFAKTA.SE, PRIVAT

NATUR ”Det krävs tålamod och mångårigt arbete för att trötta ut växten” ’’
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 Tel 08-560 245 15  •  Skå Industriområde  •  www.ekerobilglas.se

Vi arbetar med kvalitetsglas från
Samarbetar med samtliga försäkringsbolag

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

Byte av rutor • Reparation av stenskott • Fri lånebil

Vi hämtar och lämnar din bil om du vill ha hjälp  Vi hämtar och lämnar din bil om du vill ha hjälp  
och inte vill gå ut i dessa coronatideroch inte vill gå ut i dessa coronatider

Det man inte ser kan man ändå lida av.
Det gäller inte minst dåligt fungerande infiltrationer, avlopp, 
rörledningar och brunnar. Förutom att reparera, förstärka 
och förbättra befintliga system så är vi, om vi får skryta lite,
väldigt duktiga på att bygga nya.

Välkommen till LEJA – bra även när det rör rör!
  
  

08-707 33 00 •  info@lejagruppen.se •  lejagruppen.se

MARKPLANERING • HUSGRUNDER • AVLOPPSANLÄGGNINGAR 
DRÄNERING • GRUS- OCH JORDLEVERANSER • DIKNING

GRÖNYTESKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • VÄGBYGGEN

RÖR DET RÖR
RÖR DET OSS
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Välkommen
på informations-

träff!

vasterort@veterankraft.se | tel: 08-525 27 900

Jobba hos oss!
VI SÖKER DIG SOM VILL ARBETA FÖR OSS I UPPDRAG

HOS VÅRA PRIVATA KUNDER, FÖRETAG OCH BRF.

VÄLKOMMEN PÅ INFOTRÄFF SISTA TISDAGEN
VARJE MÅNAD 10 – 12. VI BJUDER PÅ FIKA!

ANMÄLAN TILL VASTERORT@VETERANKRAFT.SE

Ekerö taxi har upphört men vi åkare 
kör vidare i egen regi!

– Ditt lokala Taxibolag på hemmaplan –
Persontransport och bud

Boka din bil på www.haningenynastaxi.se eller på 08-520 111 11

MÄLARÖARNA | Nyligen 
tog den hyllade svenska 
thrillerserien Partisan hem 
priset som bästa serie 
under seriefestivalen i 
Cannes. Med det fick också 
många välkända mälarö-
miljöer synas i de stora 
sammanhangen.

Den hyllade serien, som 
har kända skådespelarnamn 
som Fares Fares, Johan Rhe-
borg, Anna Björk och Sofia 
Karemyr på rolllistan, är 
regisserad av Amir Cham-
din. Den är producerad för 
Viaplay och hade premiär ti-
digare i höst. Serien utspelar 
sig i ekoodlingskollektivet 
Jordnära där det ganska snart 
visar sig att det pågår en hel 
del skumma affärer.

Under sommaren 2019 
tillbringade filmteamet sex 
veckor på Sånga Säby konfe-
rensanläggning på Färingsö 
och spelade in i de lantliga 
omgivningarna. 

– Vi hade svårt att hitta en 
miljö som skulle kunna fö-
reställa den ”gated commu-
nity” som serien utspelar sig 
i. Men så småningom hittade 
vår regissör den stora ladan 

vid Sånga Säby och vi såg 
direkt att det var rätt plats, 
säger seriens producent Jo-
hanna Wennerberg.

I de lantliga omgivning-
arna kunde de sedan hitta 
många av de miljöer som 
behövdes för filmningarna.

– Det var fantastiskt att filma 
där ute och det var en helt 
perfekt plats för oss. Vi hade 
gott om plats att jobba och 
kunde även sova över, vilket 
inte minst var helt perfekt 
när vi filmade på natten.

Partisan slog tittarrekord 

på Viaplay i augusti och 
fickdessutom pris för bästa 
serie under Cannes serie-
festival.

– Det var otroligt roligt 
att få ta emot det fina priset 
i Cannes och det var tur att 
vi hann komma dit innan 

pandemin tog fart på allvar 
igen. Nu hoppas vi på att 
vi får möjlighet att göra en 
fortsättning på serien, säger 
Johanna Wennerberg.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Mälarömiljöer i prisad serie

Johan Rheborg och Fares Fares är två av huvudrollsinnehavarna i Partisan som i huvudsak spelades in på Färingsö. 
 FOTO: MÅRTEN TEDIN

NYHETER  ”...vi såg direkt att det var rätt plats...” ’’
Mälaröbion 
gör en paus 

MÄLARÖARNA | Eftersom  
människor i Stockholms-
regionen avråds från att gå 
på föreställningar inom-
hus, stänger Mälaröbion 
tillfälligt och ställer in de 
planerade film- och opera-
föreställningarna. Så snart 
F ol k h ä l s o my n d i g h e t e n 
lättar på de tillfälliga res-
triktionerna öppnar dock 
bion igen, bland annat med 
nya visningar av Familjen 
Bigfoot och Nelly Rapp – 
monsteragent.

– Det känns tråkigt att 
behöver ställa in, förstås. 
Men vi ser också att vi har 
ett ansvar att bidra till att 
regionen kan hålla smitt-
spridningen och vårdsitua-
tionen under kontroll, säger 
bions föreståndare Andreas 
Carlsson.

Nyligen kom också besked 
om att helgverksamheten 
på Ekebyhovs slott håller 
stängt tills vidare på grund 
av coronapandemin.
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  Dagens lunch tis-fre   
  Mors dag-middag 31/5 

À la carte ons-sön  
Stor uteservering  
  Coronaanpassat 

  Kristi himmelsfärd 
Öppet 12-22 hela helgen 

Boka bord på: 
www.restjungfrusund.se

Dagens lunch mån-fre 
À la carte ons-sön 
Stor uteservering 
Coronaanpassat 

After work 
Julbord 

Julstämning när den 
är som bäst! 
Naturligtvis är sittningarna 
anpassade för att värna om 
din säkerhet under virustider.

Julbord 
på slottet 

08-124 572 01   I  ekebyhovs.slott@ekero.se   I  ekero.se/ekebyhovsslott

torsdag 12/11 kl 17-19 Radio Viking 101,4 
eller via webben www.radioviking.se

   

 GOD KVÄLL Mälaröarna

Senaste programmet finns också på www.malaroarnasnyheter.se.
Intervjuer och bilder läggs även  ut på ”God kväll Mälaröarnas” Face-
booksida. Arrangör: Mälaröarnas nyheter i samarbete med Föreningen 
kultur och musik på Mälaröarna och Radio Viking.

Tidningens eget Radioprogram
med Ewa Linnros och Joakim Jonsson 

Fr
åg

a 
Jo

h
an

Har du en fråga 
till kommunens 
presschef 
Johan Elfver? 
Maila din fråga till: 
radio@malar-
oarnasnyheter.se
och få svar direkt 
i tidningens radio-
program torsdagar 
kl 17-19  i Radio 
Viking, 101,4

Här kommer några av de senaste 
frågorna från er läsare och radiolyss-
nare, besvarade av kommunens 
press- och näringslivschef Johan 
Elfver  i MN:s radioprogram ”God 
kväll Mälaröarna”.

Jag är sedan ett antal veckor tillba-
ka ganska irriterad på ett i grun-
den enkelt ”ärende”, nämligen en 
grusväg i undermåligt skick. Den 
börjar i söder från Älvnäsvägen, 
därefter går den längs med Brunna 
gärde, fram till T-korsningen där 
en annan asfalterad gång- och cy-
kelväg tar vid.   Att i första hand få 
grusvägen åtgärdad så att man inte 
står på öronen är naturligtvis det 
viktigaste. Men jag är minst lika ir-
riterad på detta numera tämligen 
vanliga fenomen: Två myndighe-
ter som skjuter ansvaret fram och 
tillbaka mellan sig. I det här fallet 
Ekerö kommun och Roslagsvat-
ten. Och det är ”tredje man” som 
drabbas…

– Den här vägen är en tillfartsväg 
och inte en allmän väg, det vill säga 
vägen ligger på kvartersmark och inte 
allmän platsmark i den bemärkel-
sen att den kan klassas som en riktig 
gång- och cykelväg. Det är en grusväg 
som kan användas för gångtrafik och i 
det här fallet, fordon som har tillstånd 
att köra till pumphuset i området. Det 
är riktigt att Roslagsvatten har ansva-
ret för vägen sedan 2014 och har ett 
visst underhållsansvar utifrån att det 
är en tillfartsväg. Det går att cykla på 
den men det ska ske med försiktighet. 

Jag bor på Munsö och går nästan 
dagligen ner till vår strandlin-
je. Ibland ligger det ett stort vitt 
skum vid stranden. Idag ser det ut 
som om det kommer ifrån ett ut-
släpp då det även ligger som strim-
mor efter vågorna ute på fjärden. 
Det var spritt runt hela udden och 
inne i två vikar. Jag bestämde mig 
för att samla upp skum, kanske för 
att det kan analyseras. Jag fick lite 
på händerna och känner att det är 
irriterande. Vart jag vänder mig, 
kommunen där man bara hamnar i 
ett callcenter eller brandkåren?

– Jag rekommenderar att du vänder 
dig till kommunens kontaktcenter på 
telefon och pratar med operatören om 
att det är ett miljöärende du vill få un-
dersökt.

Blir det någon infartsparkering för 
Lovöborna?

– Jag har ingen ny information om 
planeringen för infartsparkering på 
Lovö i nuläget men mina kollegor job-
bar övergripande med såväl befintliga 
infartsparkeringar på Färingsö och 
Ekerö samt planering för ytterligare 
infartsparkeringar. 

Vem bestämmer vad som passar in 
i ett område när bygglovsansökan 
behandlas? Det är så många om-
råden nu där det är en salig bland-
ning på husstilar. Dessutom kan 
en person få nej medan en annan 
får ja på samma sak, trots att det är 
i samma område.  

– Det beror på vad detaljplanen 

och dess områdesbestämmelser ang-
er. Detaljplanen för ett område anger 
bland annat riktlinjer för gestaltning i 
ett område. Sedan kan det finnas sö-
kanden som vill bygga på ett sätt som 
inte stämmer överens med detaljpla-
nen. Då lovprövas det av handläggare 
och sedan för beslut i byggnadsnämn-
den, om det kan anses vara en mindre 
eller större avvikelse.  

Trafikverket ansvarar för Ekerövä-
gen. Med tanke på förbifarten och 
breddningen av vägen och en mas-
sa andra olägenheter för oss som 
åker bil borde väl Trafikverket bju-
da på fria resor med Slagstafärjan?

– Ekerö kommun är huvudman för 
Ekeröleden och har inte för avsikt att 
låta staten ta över huvudmannaska-
pet. Tar de över är det inte fria resor 
vi pratar om utan i så fall skattefinan-
sierade. Betalfärja var den modell och 
förutsättning för tillåtlighet när Ekerö 
kommun fick tillstånd att upprätta 
färjeförbindelsen 1993. Anledningen 
till det var att ekeröborna redan hade 
länsväg 261. De kommuner där det 
inte finns någon annan väg än färja, 
brukar skattefinansieras. Ett exempel 
på det är Adelsöfärjan. Vid ett hypo-
tetiskt statligt övertagande kan ekerö-
borna inte räkna med att den tredje 
färjan och tiominuterstrafiken på 
Ekeröleden kan garanteras. 

                                                                                          
                                    EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Vem ansvarar för ”undermålig” cykelväg?

”Cykelvägen” i Närlunda visar sig inte vara 
en klassad gång- och cykelväg.      Foto: Privat

RADIO LYSSNA

>  Hör intervjun på
www.malaroarnasnyheter.se 

Tidningens radio-
program ”God kväll 
Mälaröarna” varannan 
torsdag kl 17-19 på 
Radio Viking 101,4

Vi är med dig  
hela vägen när du  

ska köpa eller 
sälja bostad.

Våra mäklare är experter på att 
sälja bostäder. Kombinationen av 

lång erfarenhet, fingertopps-
känsla och lokalkännedom gör 

oss till en trygg partner. 

Fredrik Drougge, fastighetsmäklare.
070-560 1970, fredrik.drougge@lansfast.se
lansfast.se/ekerö

Låt småfåglar äta
ifred, tryggade från
katter och stora 
rövarfåglar. Köp
Sättra småfågel-
krog för 1300:-. Kan
fås måttbeställd och
hemlevererad.

Sättra småfågelkrog

Tommy Hindstam 0703-879194
eller ovewesterberg@telia.com

Mått:1,7 x 0,7 x 0,6 m 
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www.gusondack.se
Besök websida för bästa pris

Bryggavägen 106, 17831 Ekerö, Tel: 08-56032610

Dina däck lagrar vi i vårt Däckhotell
Continental VC7 

Friktion
Hankook

W429
Hakka 9Hakka R3

Fälgpriser från 875:-Fälgpriser från 875:-

Coronakrisen har gått hårt fram och därför finns Ekerö Taxi inte längre kvar. Istället önskar vi dig  

varmt välkommen till Taxi Stockholm. Vi finns på Mälaröarna för dig, i ur och skur, med hög tillgänglighet,  

service och hållbarhet.

Boka din resa genom att ringa 08-15 00 00 eller boka direkt i appen.

Taxi Stockholm        Ekerö
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Tisdagar 10.00-11.00
Radio Viking - 101,4 mhz

Livsnära samtal om  
tro, hopp och kärlek.

MMälarö  älarö  
MMötesplatsötesplats

Med Peter Strömmer & 
 Joakim Jonsson från  
Färingsö församling.

Gäster i närtid:  
17/11 - Lennart Lundblad
24/11 - Kent Revedal

RADIO & PODDRADIO & PODD  

Född 2006/2007
Nu är anmälan öppen...!
svenskakyrkan.se/faringso/konfa
Sista anmälningsdag: 30 november

KonfirmationKonfirmation  20212021

b

ADELSÖ | Adelsöbon Roy 
Hjertén gjorde lumpen i 
Flygvapnet som ytbärgare 
och flög med i helikopter 
i ett år. Sedan dess har 
han haft en dröm om att 
komma upp i luften igen. 
Nu skärmflyger han med 
motor, en så kallad para-
motor.

– Vanligt flygcertifikat är för 
dyrt och omständligt om 
man inte har eget flygplan. 
För några år sedan bestäm-
de jag mig för att satsa på 
paramotor som är ett enkelt 
och billigt sätt att komma 
upp, utan att vara hänvisad 
till flygplatser. Jag startar på 
ängen utanför huset, berät-
tar Roy.

  
Hur svårt är det att styra 
och landa säkert? 

– Det är som med allt, det 
är lite lurigt i början men 
övning ger färdighet. När 
man väl fått in snitsen så 
sitter det i ryggraden. Och 
det känns bara naturligt. När 
man startar med Paramotor 
lägger man upp skärmen 
bakom sig, springer framåt 
och skärmen reser sig. Sedan 
är det full gas som gäller i tio 
steg. Sedan är man i luften. 

Man har ett handtag som 
man drar i för att svänga och 
ett gashandtag som reglerar 
höjden. Väl i luften finns 
egentligen inga svårigheter, 
bara att njuta av utsikten.

  
Hur högt  flyger du? 

– Luftrummet är indelat 
i sektioner för att skilja fri-
tidsflyg och kommersiellt 
flyg. Över Adelsö-Ekerö-
Färingsö är maxhöjden cirka 
400 meter, annars finns risk 
för att krocka med flygen till 

Bromma och Arlanda och 
det vill man inte. Det finns 
andra ställen i Sverige med 
andra restriktioner. Det hög-
sta jag flugit är 2 900 meter, 
vilket är detsamma som 9 
500 fot. Högre får man inte 
flyga i Sverige som fritids-
flyg.  Över detta är det bara 
trafikflyg som får vistas.

 
Hur långt är det längsta 
du flugit?

–  Om jag tankar fullt kan 
jag vara i luften i cirka 2,5 

timmar och kommer då cir-
ka 12 mil. Det längsta jag flu-
git är 30 mil och 7 timmar i 
luften. Men då fick jag gå ner 
och tanka. Det går att tanka 
med vanlig bensin från ben-
sinmacken.

 
Kan och får du flyga i mör-
ker?

– Det är inte tillåtet att fly-
ga på natten. Detta eftersom 
vi inte syns för andra flyg-
plan. Vi har ingen radar. Man 
får bara flyga så att man syns 

och kan se andra plan.
 

Kan du flyga året om? 
– Ja. På vintern får jag klä 

på mig rejält med kläder. 
Skidkläder, underställ och 
glasögon. Jag har flugit i 10 
minus, men då bara cirka 
30 minuter. Framåtfarten är 
cirka 45 kilometer i timmen 
så det kan jämställas med att 
köra moped. På vintern blir 
det lite kyligt eftersom man 
sitter stilla. Men det är i alla 
fall myggfritt.

Reagerar fåglar när du 
kommer flygande? 

– Fåglar i luften bryr sig 
inte speciellt mycket. Jag har 
flugit med både havsörn och 
övriga rovfåglar. De reagerar 
inte när jag kommer utan 
flyger vidare som inget hänt. 
De ser inte mig som en kon-
kurrent. Fåglar på marken 
och fågelsjöar håller jag mig 
borta från. Dessa kan upp-
fatta mig som en stor rovfå-
gel och jag vill ju störa så lite 
som möjligt.

 
Du fotograferar fina vyer 
när du flyger. Har du nå-
gon favoritplats på Mä-
laröarna från flygperspek-
tiv? 
– Björkö är en favorit. An-
nars är allt runt Mälaren 
vackert. Jag gillar kontrasten 
mellan vatten och land. 
Vad är tjusningen med att 
flyga paramotor? 

– Friheten och enkelhe-
ten. Om det är fint väder och 
jag har några timmar över så 
spenderar jag helst tiden i 
luften. Jag gillar att vara i luf-
ten och se vårt vackra land 
susa förbi under fötterna.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Spenderar helst tiden i luften

Roy Hjertén i sin paramotor som innebär skärmflygning med ett motoraggregat och propeller på ryggen.                         FOTON: LINDA LIFBOM

PROFILEN ”Jag gillar att vara i luften och se vårt vackra land susa förbi under fötterna” ’’
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08-34 11 77   info@enzodg.se    Ekerövägen 51, 178 51 Ekerö

enzodg.se enzo_gelato

Fredagsbistro/Take awayFredagsbistro/Take away
Extra öppet till 19.00 på fredagarExtra öppet till 19.00 på fredagar

Du hittar alltid något gott från köket 
så som våra goda charkplankor och surdegspizzor.

I baren hittar du vin, öl och alkoholfria alternativ.  
Du kan sitta hos oss eller köpa take away.

BISTROMENYBISTROMENY
Surdegspizza

Enzos gröna pizza 140kr
Grönkål, pesto, dill och scaramozza.

Enzos lyx pizza  175kr
Sikrom, creme fraiche, rödlök, dill, citron och västerbottenost

Jossis specialare  150kr
Färsk salsicca, kryddig tomatsås, grönkål och scaramozza

Premiär för saffransbrödet den 20/11Premiär för saffransbrödet den 20/11
Välkommen in och provsmaka!Välkommen in och provsmaka!

Troxhammar byväg 36 
Tel: 08-654 88 44 
www.salongl.seSa

lo
ng L

Marie Lidebrandt 
är diplomerad medicinsk 
fotterapeut och arbetar 
i skyddsutrustning efter 

basala hygienrutiner 

RABATTKUPONG100 kr
Kupongen är giltig hos Maries Fothälsa för nya kunder under 2020

Maries fothälsa ger dig 
som ny kund 

100 kr i rabatt på fotvård

Heminredning

Presentartiklar

Vintage & Antikt

Våra varumärken:
Wildlife Garden

Wasa Ecotextil 

Interiörhuset

Miljögården

Sköna Ting

By Boysen

Ryfors

Affari

Gamla Huset Butik
Åkerstigen 93

08-560 30121

Lör 11-16 & Sön 12-16

Fler och bättre e-tjänster. Ny struktur, design 
och tydligare innehåll. Nya ekero.se har bättre 
sökfunktion, är anpassad till mobiltelefon 
och mer tillgänglig, med både talsyntes 
och språköversättning. 

Vi tycker dessutom att nya ekero.se 
är mycket snyggare  

Vad tycker du? 

Välkommen in på ekero.se

ekero.se

PS. Vi tar gärna emot synpunkter, det hjälper oss 
att bygga vidare. Maila till redaktionen@ekero.se

nya

kter, det hjälper oss
daktionen@ekero.se

Äntligen!
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Stiftelsen Sällskapet till Pauvres Honteux (SVPH) söker  
till Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende 

Sjuksköterska för tjänstgöring natt
från januari 2021

Vi erbjuder en fantastisk arbetsplats i Bromma/Nockeby 
där du får arbeta med välutbildade och kompetenta  
arbetskamrater och med mycket förmånliga villkor.

avdelning för somatiskt boende, sammanlagt 67 platser.

Tjänsten är på 70 % och schemalagd med arbetspass 
var tredje helg. Du arbetar tillsammans med sex 

undersköterskor på nattpassen.

Läs mer på www.svph.se eller ring personalavdelningen 
telefon 08- 579 777 10.

Välkommen med din ansökan.

Till vårt team i Ekerö med trevliga, nyfikna och 

kompetenta medarbetare söker vi nu en

Ledningstekniker 

Vill du också vara med och utveckla och vårda livets  

viktigaste byggstenar – vårt vatten och vårt kretslopp? 

Då är detta en roll för dig. Vi söker engagerade  

kollegor för att stärka upp vår driftorganisation  

inom samtliga våra kommuner.

Läs mer om tjänsterna och hur du går tillväga för att  

ansöka på roslagsvatten.se/lediga-jobb

 

Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA- och 
avfallsbolag som genom kunskap, problemlösning 
och nytänkande arbetar för att möjliggöra en 
hållbar samhällsutveckling.  
Roslagsvatten äger och driver VA-anläggningar i 
Ekerö, Knivsta, Vallentuna, Vaxholm och Österå-
ker. Vi ansvarar även för insamling av hushållsavfall 
och driver återvinningscentraler i Vaxholm och 
Österåker. 

LOVÖN | I det snart
200 år gamla sädesmaga-
sinet vid Hogsta gård har 
en stor del av Lovöns dra-
matiska historia fångats 
på tre våningsplan i Lovö 
hembygdsförenings nyöpp-
nade museum. Här kan den 
intresserade få veta mer 
om såväl utgrävningar i 
området och underrättel-
setjänstens koppling till 
platsen som en tillbaka-
blick i jordbrukslivet på en 
av Lovöns gårdar.

På bottenvåningen i det 
rödmålade magasinet som 
hembygdsföreningen ar-
renderar av Statens fastig-
hetsverk, finns en utställ-
ning som gör en ordentlig 
djupdykning i många av de 
arkeologiska utgrävningarna 
som gjorts på Lovön.

– Redan för 5 000 år sedan 
kom jägare paddlande och 
letade efter säl, fisk och fågel 
mellan öarna som Lovön be-
stod av då, när vattenlinjen 
var mycket högre, berättar 
arkeologen Bo Petré som 

själv har en mer än 50-årig 
erfarenhet av utgrävningar i 
området.

Han är den som skapat ut-
ställningen och är upphovs-
man till såväl de lättfattliga 
texterna som de illustrativa 
bilder och avbildade föremål 
som beskriver Lovöns histo-
ria under alla de årtusenden 
som ön befolkats. Dessutom 
finns ett urval av autentis-
ka föremål att beskåda, allt 
från hantverksföremål från 
brons- och järnålder till små 
lämningar efter den flyk-
tingförläggning från andra 
världskriget, som överraska-
de många som inte vetat om 
att den fanns, när resterna av 
den hittades i samband med 
utgrävningar.

På museets mellanvåning 
finns föremål som ger en 
bild av hur livet på ett jord-
bruk kunde te sig förr i tiden. 
Många redskap från Dyviks 
gård på Lovön finns samlade 
och berättar om fiske, jord-
bruk och blomsterodling.

På den översta våningen 

finns till slut en spännande 
utställning om underrättel-
setjänst och signalspaning, 
sammansatt av lovöbon 
Pertti Hänninen. Hans egen 
far var finsk underrättelseof-
ficer och kom med familjen 
till Lovön 1943.

– Ända fram tills jag börja-
de släktforska i 60-årsåldern 
trodde jag att min pappa ar-
betade som vaktmästare, be-
rättar Pertti Hänninen.

Det djupa intresset för äm-
net har gjort honom myck-
et kunnig på området och i 
utställningen får man bland 
annat lära sig mer om ope-
ration Stella Polaris, vilken 
hans egen far var en del av. 
Den historieavgörande hän-
delsen gick till så att fyra 
lastbåtar fraktade Finländ-
ska underrättelseofficerare 
med familjer och hemligt 
material över Bottenviken 
till Sverige 1944. Den finska 
underrättelsetjänsten hade 
knäckt den sovjetiska hemli-
ga koden och man visste när 
och var det stora anfallet mot 

Finland skulle komma. Allt 
finskt artilleri ställdes in mot 
den väg där anfallet väntades. 
Detta räddade den finländ-
ska självständigheten och 
Finland blev det enda land 
längs den sovjetiska gränsen 
som inte ockuperades.

Utställningen innehåll-
er också mängder av annan 
fakta om underrättelsetjänst 
och signalspaning  som 
på olika sätt är kopplade 
till Försvarets radioanstalt 
(FRA) eller Pertti Hänni-
nens familj.

Museet invigdes den 6 
september och den som är 
intresserad av att besöka det 
kan kontakta Lovö hem-
bygdsförening som arrange-
rar visningar av utställning-
arna.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Lovö får ett nytt museum
Från bronsåldersverktyg och odlingsredskap till Stella Polaris

Utanför Lovö museum 
ses  (fr.v) Pertti Hänninen,    

Bertil Ottosson, Eva 
Ottosson och Bo Petré.  

 FOTO: LO BÄCKLINDER

KULTUR ”Redan för 5 000 år sedan kom jägare paddlande...” ’’
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 Närlunda Schakt & Transport AB är har med stor framgång 
utfört mark- och anläggningsarbeten huvudsakligen inom 
Ekerö kommun i ca 30 år. Vi är idag 18 medarbetare och 
omsätter drygt 40 miljoner per år. Vår verksamhet präglas 
av flexibilitet och en stor bredd vad gäller uppdrag. Vi har 
kollektivavtal.

Närlunda Schakt & Transport AB söker

ANLÄGGARE/RÖRLÄGGARE
Dina arbetsuppgifter 
I rollen som anläggare hos oss arbetar du med olika typer av 
mark och anläggningsarbeten som grundläggning, rörläggning, 
schaktarbete och stensättning och VA. Du har ett omväxlande 
jobb och arbetar för det mesta utomhus. Du bör hantera flera 
arbetsuppgifter parallellt och prestera bra även under tidspress. 
Det är viktigt att du är samarbetsvillig och har god dialog med 
medarbetarna och våra underentreprenörer för att uppnå bästa 
kvalitet på jobbet samt minimera riskerna i arbetet.

Du som söker 
Vi söker Dig med erfarenhet från anläggnings-/markbranschen 
alternativt examen från anläggningsprogrammet. Du har en god 
teknisk förståelse och är en problemlösare. Du är punktlig, lojal 
och en god medarbetare. B-körkort är ett krav och maskinförarbe-
vis är meriterande för att eventuellt utföra andra arbetsuppgifter 
vid behov. För oss väger det tungt att du är flexibel och vid behov 
uträttar det arbete som krävs i den mån du besitter kunskapen.
 
Din ansökan 
Har Du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta 
Anders Gustavsson via mail anders@nstab.se

Vi bearbetar inkomna ansökningar löpande och vill därför ha 
Din ansökan så snart som möjligt.
Din ansökan skickar du via mail till anders@nstab.se

Ekerö Optik
08-560 313 10 l Ekerö centrum l Snett emot Systembolaget  

Måndag-fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-15.00 1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Vi är en personlig butik med mycket hjärta som ligger mitt i Ekerö centrum. 
Vi handplockar vårt sortiment av bågar och arbetar med branschens bästa 
produkter. Vi sätter alltid kunden i fokus. Våra ledord är service, kvalitet och 
omtanke. Hos oss får du lång tid med kunden och kan vara med att påverka 
verksamheten och utbudet. Du brinner för att hitta den bästa lösningen och 
ger varje kund det lilla extra. Vi ser gärna att du har erfarenhet från servi-
ceyrke men branschvana är inget krav. Arbetsuppgifterna är mycket varie-
rande med allt från inköp till hantverk. Mycket goda kunskaper i svenska 
och grundläggande datavana är ett måste. Tjänsten är på hel- eller deltid. 

Välkommen med din ansökan till Thorbjörn Rönnlund
t.ronnlund@dinsyn.se

070-492 41 00

Ekerö Optik söker 
Butikssäljare / OptikerassistentButikssäljare / Optikerassistent

ADMIT Ekerö  |  Tel: 08–505 934 30  |  ekero@admit.se   |  www.admit.se

Admit levererar trygghet till företag som vill outsourca sina ekonomitjänster inom redovisning, lön och skatt. Idag är  
vi över 40 medarbetare i Stockholm (Ekerö), Sundsvall, Lekeberg och Örebro. Vi söker en redovisningskonsult till våra 
trivsamma lokaler hos Strandkontor på Ekerö, vid Jungfrusunds Marina. Vi ser gärna att du kan arbeta självständigt 

 
branscher och storlek. 

Tror du att det här kan vara något för dig? 

Vi växer och söker ny medarbetare

Admit: Vi tar ett helhetsansvar för våra kunders redovisning, lönehantering, rapportering, bokslut och skatterådgivning. 
 Vi erbjuder företag kundanpassad ekonomiadministration genom personligt engagemang och med hög kvalitet.

Vision: Vi vill uppfattas som kundens egen ekonomiavdelning och stå för leverans i en kunskapsmässig framkant oavsett bransch.
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Program Program & värdar& värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

78 på 60: Gunnar Nilsson

Absolut blandat: 
Cornelia Von Bargen

Annis Musikcafé: 
Anni Stavling

Back to the Sixties: 
Janne Widén och Lasse 
Lindros

Barockt och Bàrock: 
Jüri Jügenthal

Blandade pärlor:         
Rolf Larsson

Blå timmen: 
Lennart Karlsson

CD med egna öron: 
Pyret Ericson

Dags för dragspel: 
Kjell Nilsson

Fredagsdansen:        
Anni Stavling

Fredagskväll: 
Björn Höglund

Fyndlådan: 
Leif Bjärnling

God kväll Mälaröarna: 
Ewa Linnros och Joakim 
Jonsson

Gott och Blandat:      
Eva Möller

Hultmans Hak:          
Lina Hultman

Istället för Flisan: Pontus

Kentas Kårner: 
Kenta Hedlööf

Kryckan på egna ben: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Lennarts Låda: 
Lennart Lundblad

Lättspårat: 
Ingemar Eriksson

Mer än bara Blues: 
Danne Larsson och Arne 
Swedin

Morgonluft från 
Mälarökyrkan: 
Ing-Britt Bäcklund , Urban 
Thoms,  Thorleif Larsson, 
Lars Narin, Klaus Franken 

Mälarö Jazz: 
Tommy Ollmark med Janne 
Stolpe och Rune Sjögren

Mälarö Mötesplats: 
Peter Strömmer och Joakim 
Jonsson

Plats på scen: 
Bo Magnusson

Pyrets fredag: 
Pyret Ericson

Skivat och klart: 
Kjell Karlsson

Storband och mycket 
annat: Tommy Ollmark

Söndagkväll:         
Fredrik Rispe

The 70´s: Magnus Haage

Tisdagsmix: Leif Helenius

Torsdagspytt: 
P-O Ljungberg

Wallins Praliner: 
Micke Wallin

Vikings Nattsudd:          
Varierande programledare

Vinylblandat:           
Janne Widen

Ytterligheter: Lars Grahm

             

  

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

 Bryggor
 Sandstränder
 Bojstenar
 Muddring
 Sjötransporter
 Sjöbodar
 Båtlyftar
 Vågbrytare
 Vassrensning
 Kranlyft
 Borrning
 Vinterförvaring 

   båt, bil

Vi har de rätta redskapen för alla marina entreprenader. Vi har erfarenhet 
av såväl små som stora entreprenader åt kommuner, båtklubbar, privat-
personer och företag. Kontakta oss för mer information!

EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking

Sporten
Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se’’

”Den bästa belöningen du kan få det är att se glädjen i barnens ögon”
Peter Dahlberg, tränareEIK fotboll F09

Största flicktruppen i regionen 
FOTBOLL | Ekerö IK flickor 
fotboll 09 har i nuläget 52 
spelare och har två till på 
väg in. Det gör dem till en 
av de största trupperna i 
Stockholmsregionen.

– Vi kan inte med säkerhet 
säga från dag till dag, men 
vi vet att vi är en av de ab-
solut största trupperna. Vi 
har också hört att vi på riks-
planet sticker ut som en väl-
digt stor trupp och speciellt 
inom tjejfotbollen, berättar 
Peter Dahlberg, tränare.

Hur har truppen kunnat 
bli så stor?

– Jag är ganska säker på att 
det beror på den filosofi vi 
åtta ledare jobbar, vi ska be-
hålla varenda unge. Det bör-
jar alltid med att ha kul, har 
vi inte det blir det svårt att 
behålla tjejerna. Det andra vi 
jobbar väldigt hårt med är att 
tjejerna ska komma hit och 
verkligen känna sig trygga 
med gänget, med oss led-
are och känna att det här är 
faktiskt en plats man besö-
ker med värme. Samma sak 
är det runt matcherna, att 
man känner sina ledare och 

tycker att det är kul att åka på 
matchspel.

Vad tycker tjejerna är 
roligast, match eller trä-
ning?

– Det varierar lite grann, 
men de börjar bli mer och 
mer tävlingsinriktade och 
tycker att tävlingsmomentet 
blir roligare och roligare. Så 
det är nog match som stick-
er ut lite extra för de flesta. 
Sedan tror jag det är viktigt 
att inte hamna för snabbt i 
resultatpress och tävlings-
momentet utan göra det 
kul. Ofta är det min uppfatt-
ning att det är vi vuxna som 
driver på resultatpressen 
och matchningen för tidigt. 
Ekerö IK är en breddfören-
ing. Vi ska inte hålla på och 
matcha mot resultat över 
huvudtaget. Vår utmaning 
är att se till att hålla humöret 
uppe även de dagar det går 
emot resultatmässigt, säger 
Peter Dahlberg. 

Att träna en så stor trupp 
är en utmaning. En annan 
dimension är också att de 
nya tjejer som börjar med 
fotbollen inte ska få en 

stress över sig att komma 
ikapp de andra tjejerna. De 
som är nya får övningar som 
ligger i linje med var de är 
och kan känna glädje i dem.  

Ett tiotal av tjejerna i F09 
har varit med sedan knatte-
skolan.

– Knatteskolan är väldigt 
viktig för att komma i kon-

takt med bollsport och le-
ken, inte bara fotboll utan 
det roliga runt omkring. 
Nyfikenheten och intresset 
kommer därifrån och gör att 

man sedan vill söka sig till 
en träningsgrupp och fort-
sätta. 

Vad ska man tänka på som 
ungdomstränare?

– Jag tror att det är väldigt 
viktigt att se varje individ för 
sig utifrån den nivån den-
na befinner sig på och vad 
individen verkligen tycker 
är roligt. Dialogen med bar-
nen och ungdomarna är helt 
avgörande för att förstå och 
lära sig framåt vad vi kan ut-
veckla och förbättra, berättar 
Peter. 

Alla tränare ställer upp 
ideellt och Peter har varit 
tränare i fem år.

– Jag har själv spelat myck-
et fotboll och sportat. Det 
här är lite grand ett sätt att 
ge tillbaka de underbara åren 
man har haft själv och erfa-
renheten som man kan bidra 
med. Den bästa belöningen 
du kan få det är att se gläd-
jen i barnens ögon nere på 
Träkvistavallen på matcher 
och när vi har aktiviteter till-
sammans. Det är magiskt!

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Att ha kul och att känna sig trygg med både gänget och ledarna,  är några av de viktiga delarna trä-
narna till flickor fotboll F09 jobbar med. På bilden träningspass på Träkvistavallen 3 november.   
                 FOTO: RODRIGOPARAS.SE
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Ekerö taxi har upphört men vi åkare 
kör vidare i egen regi!

– Ditt lokala Taxibolag på hemmaplan –
Persontransport och bud

Boka din bil på www.haningenynastaxi.se eller på 08-520 111 11

HÄSTSPORT |  Innan 
Folkhälsomyndigheten 
införde nya restriktioner 
som gjorde det omöjligt 
att arrangera ridtävlingar, 
hann ryttare från Mälarö 
ridklubb (MÄRK) med att 
delta i flera tävlingar.  

MÄRK-ryttaren Kajsa Lö-
veneke överraskade sig själv 
när hon tidigare i år säkrade 
en plats i ponny-SM i dres-
syr. Under sista helgen i ok-
tober var det dags för henne 
att bege sig till Helsingborg 
tillsammans med sin ponny 
Black Velvet.

– Jag hade verkligen inte 
trott att vi skulle kvala in till 
SM så här snart. Det har va-
rit ett av mina mer långsik-
tiga mål att uppnå framöver, 
men med mina duktiga trä-
nares hjälp lyckades vi redan 
nu, berättar hon.

Kajsa som bor i Bromma 
har ridit på Ekerö ridskola 
sedan hon var i femårsål-
dern och har haft Black 
Velvet i två och ett halvt år. 
De gjorde sin första gemen-
samma start för bara ett år 

sedan och Kajsa ger ponnyn 
en stor del av förtjänsten 
över framgångarna.

– Han är otroligt duktig 
och en riktig läromästare, 
det är han som lär mig hur 
det ska gå till.

I början av oktober vann 
klubbkamraten Emma 
Huldt sin dressyrklass till-
sammans med D-ponnyn 
Dimman Primus hos Bot-
kyrka ridsällskap. 

– Jag har ridit i elva år, 

sedan jag var sex eller sju år 
och tävlat i lite klubbtäv-
lingar och liknande förut, 
men jag hade inte trott att 
jag skulle vinna den här täv-
lingen.

Hon tillbringar dock i 

stort sett alla veckans dagar i 
stallet och när hon inte själv 
rider, jobbar hon också extra 
som ridlärare.

– Nu är det tävlingsstopp 
fram till den 19 november, 
sen får vi se vad som hän-

der. Vi är anmälda till en 
tävling i december i Botkyr-
ka, men vi får vara beredda 
på att den blir inställd, säger 
Emma. 

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Duktiga dressyrryttare
SPORT 

Kajsa Löveneke och Black Velvet (t.v.) hann med att tävla i ponny-SM i dressyr innan nya restriktioner satte stopp för ytterligare ryttartävlingar. Emma Huldt och Dimman 
Primus (t.h.) vann sin klass i dressyr hos Botkyrka ridsällskap.                                                  FOTO: PRIIVAT
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Vi är cirka 5 000 pensionä-
rer som bor i kommunen. 
Några bor på äldreboenden 
men de flesta av oss bor i 
våra egna hem. Eftersom vi 
inte längre har ett arbete och 
arbetskamrater, så måste 
vi fylla våra liv med annan 
meningsfull verksamhet. 
Det är där kommunen 
sviker oss! Lokal att bedriva 
verksamhet i saknas på 
Ekerösidan! Här på Färingsö 
har vi haft ett samarbete 
med kommunens pensio-
närsverksamhet under 20 
år på Stockbygården, som 
är en gammal skola. Det har 
fungerat utmärkt med 7 000 
besök per år i ett väl anpassat 
hus. Nu flyttar kommunen 
sin pensionärsverksamhet 
till det nybyggda äldrebo-
endet för väldigt vårdkrä-
vande personer. Det finns 
ingen lokal i Stenhamra 
som är stor nog att hålla 
våra månadsmöten med  
cirka 60 till 80 personer per 
möte. Kommunen påstår 
att Stockbygården är i ett för 
dåligt skick och skulle kosta 
minst 10 miljoner kronor att 
rusta upp. Det får man en 
lyxvilla för! Dessutom har 
man redan rustat upp huset 

en hel del. Svepskäl alltså.
Många pensionärer 

använder huset dagligen. 
Nu under coronan är det 
extra tydligt hur mycket det 
betyder. Många är ofrivilligt 
ensamma och längtar till 
Stockbygårdens verksamhe-
ter och samvaron där. (Det 
har varit stängt från och 
med coronans intåg). Vi har 
blivit erbjudna att använda 
Söderströmsgårdens lokal, 
men den är för liten och 
inte anpassad för verk-
samheten som bedrivs på 
Stockbygården. Vi vill inte 
gå till Söderströmsgården. 
Där blir man påmind om 
att det troligen är där livet 
tar slut! Hur roligt är det att 
som en vital pensionär gå 
till ett sådant ställe? Vi vill 
kunna känna oss med i ett 
sammanhang. Utbilda oss, 
ha en gemenskap, träffa nya 
vänner. (Våra gamla vänner 
och släktingar blir tyvärr 
färre och färre.) Vi behöver 
därför ha Stockbygården 
med alla verksamheter kvar!

Det kostade för några 
år sedan 600 000 kronor 
per år netto för en plats på 
kommunens äldreboende. 
Kostar säkert mer nu. Kan 

vi med vår verksamhet för-
dröja några inflyttningar 
ett eller flera år, så spar vi 
både pengar och ger pen-
sionärerna en meningsfull 
tillvaro.

Syn- och hörselkonsulen-
tens uppsökande verksam-
het har lagts ner utan att vi 
fått någon information om 
det.

Kommunala pensionärs-
rådet förstördes! Vi har inte 
haft ett enda möte, sedan 
beslutet togs att inte pro-
tokollföra våra möten för 
eftervärlden, februari 2020.

Kommunala bidragen har 
blivit sämre.

Inga lokaler att bedriva 
verksamhet i.

Vi är också oroade över 
vår vårdcentral som ligger 
precis bredvid och hyr av 
kommunen. Kommunen 
vill bygga något annat slags 
äldreboende på dessa tomter 
enligt socialnämndens ord-
förande. 

Nu raserar kommunen 
hela vår verksamhet! Vi 
kommer inte stillatigande 
låta detta ske!

– Gun Häll, ordförande 
PRO Färingsö

Vi hörde att Stockbygården 
ska rivas? Gör inte det! 
Bevara lite byggnads-
konst från förr! Låt inte 
alla minnen försvinna! 
Gå in i den gamla skolan 
och känn atmosfären, 
planscherna från  30- och 
40-talet hänger kvar och 
glasskåpen pryder väg-
garrna. Det är som om 
barnen just har lämnat.På 
övervåningen bodde den 
stackars lärarinnan. Huset är 
inte alls i så dåligt skick.  Det 
är byggt för att stå i många år. 
Det behövs bara lite utvän-
dig  sanering  på grund av 
uteblivet underhåll. 

Numera har det använts av 
äldre för friskvård,  gympa, 
qigong, matlagning, data-

kurs och mycket mera tills 
coronan kom. Men det blir 
väl tider efter detta,vad gör 
då alla gamla? Jo visst, vi 
har ju ”De gamlas dag” en 
gång om året. Kunde det 
icke vara en fjäder i hatten 
att vara först i landet med 
verklig friskvård för äldre? 
Vi använder huset  endast 
vår, vinter och höst. På som-
maren står det tomt. Man 
kanske kunde inrätta ett 
sorts museum med utgångs-
punkt i rundvisning av sten-
brotten, som ju samhället 
är uppbyggt kring. I alla fall 
riv det icke! Hus finns så det 
räcker i Stenhamra.

– Pensionärspar 
i Stenhamra

Riv inte Stockbygården! Ekerö kommunen sviker 
pensionärerna än en gång!

ty
ck

!

Enligt socialnämndens 
verksamhetsplan 2020-2022 
ska  ”Ekerö kommun vara 
Sveriges bästa kommun att 
åldras i.”

Inom Ekerö kommun 
bedrivs pensionärsverk-
samhet av tre aktörer, PRO 
Färingsö, PRO Ekerö och 
SPF. Dessa organisationer 
ger möjlighet för äldre 
personer att träffas för 
samhällsinformation och 
kulturella aktiviteter. Även 
fysiska aktiviteter i form av 
organiserade promenader 
och boulespel, vilket auto-
matiskt blir en nödvändig 
del i friskvård för våra äldre 
och skapar dessutom möj-
ligheter att bryta ensamhe-
ten. 

Under normala förhållan-
den är lokalfrågan ett stort 
problem i verksamheten. De 

få möjligheter som eventu-
ellt står till buds är för oss 
tyvärr för kostsamma och 
därför opassande för vår till-
gängliga budget.

Med stor oro konstaterar 
vi att kommunen vill flytta 
en väl fungerande verk-
samhet till ett alternativ 
som långt ifrån kan ersätta 
Stockbygårdens möjlighe-
ter.

Vi reagerar med skärpa 
mot detta förslag eftersom 
detta kommer att ge en 
negativ effekt även för PRO 
Ekerö, eftersom äldre från 
vår del av kommunen också 
nyttjar Stockbygårdens 
verksamhet. Det upplevs 
som om stöd för vår verk-
samhet håller på att upp-
höra. Det svar som fram-
kommer från kommunens 
sida är vanligen att lokal-

frågan kommer att lösas i 
och med nybyggnation vid 
Träkvista och Tranholmen. 
Hur får vi tillgång till lokaler 
redan idag?

Vi tycker att det nu är dags 
för kommunen att hjälpa till 
med anvisning av lämpliga 
lokaler i centralt läge, han-
dikappanpassade och lätta 
att nå för våra åldringar. De 
akuta lokalproblemen måste 
komma till en slutgiltig 
lösning.

Alla samhällsresurser 
måste till för att undvika 
problem med isolering och 
ensamhet. Bara enstaka fall 
kan vara en stor tragedi, för-
utom de kostnader som kan 
komma att belasta kommu-
nens budget.

– Styrelsen för 
Ekerö PRO

Undvik ensamheten!

Stort tack!
Tack till dig kvinna 

som sprang efter mig och 
räckte mig min sjal, som 
jag tappat på väg små-
springande till bussen i 
Tappström.

– Marit 

rosor 
& tack

Anonyma insändare
Senaste tiden har vi fått in flera anonyma insändare vars 
innehåll vi gärna hade publicerat under signatur om vi bara 
själva fått kännedom om vilka som skickat in bidragen till 
oss. Ni förblir anonyma vid publicering, men enligt press-
etiska regler måste vi alltid ha kännedom vem som är avsän-
dare. Ni som  postat anonyma insändare till oss, hör av er till 
oss på insandare@malaroarnasnyheter.se och berätta vilka 
ni är.

– Red

Hallbristen måste lösas nu!
Att inte Ekerö kommun lägger 
mer pengar på våra barn och 
unga som är vår framtid är 
bedrövligt. Allt som har med 
ungdomar och barn att göra ska 
dras ned på eller stängas igen.

”Kultur och fritid” hos kommu-
nen sliter varje år med att få ihop 
hallscheman men timmarna räcker 
inte till. De får säga nej till att barn 
ska få idrotta. Inte för att de önskar 
det utan för att de har svårt att 
påverka sin egen situation för den 
verksamhet de ska bedriva då det 
saknas resurser. ”Kultur och fritid” 
är den nämnd inom kommunen 
som är lägst prioriterad i alla avseen-

den. Det är en nämnd för samverkan 
mellan kommunen och förening-
arna. De gör med sina små medel 
allt de kan för att få allt att gå ihop. 
De sammankallar till möten mellan 
föreningar, hjälper till i hallarna, de 
fördelar de knappa resurser de har 
så rättvist de kan och de måste säga 
nej till önskade halltider då de helt 
enkelt inte finns. Bara i innebandyn 
har på tre år 35,5 timmar försvunnit 
för idrottande individer från knatte 
till veteraner. Det ser likadant ut för 
nästan alla föreningar och idrotter. 
Detta är på intet sätt ”Kultur och 
fritids” fel, detta är felprioriteringar 
och bortslängda skattemedel på en 
felbyggd hall – Mälaröhallen.

De flesta andra kommuner satsar på 
sina ungdomar. De har flera hallar, 
gräsplaner, omklädningsrum och 
fungerande kaféer. De säljer nyttiga 
mellanmål, yoghurt, mackor, frukt 
med mera. Inte massa godis som inte 
hör hemma på en idrottsanläggning.  
Ofta finns även fritidsgården i när-
heten, vilket skapar möjligheter till 
att lättare kunna hänga med kompi-
sarna och prova på idrotter i samver-
kan med föreningarna på orten. 

Vi föreningar hör vad barnen och 
dess ledare vill:

Vi behöver fler ytor för organiserad 
idrott i föreningarna. Både för trä-
ning (hallar och utomhusytor) och 
tävling (ytor med läktare).

Vi behöver fler ytor för spontan-
idrott i kvarteren och skolorna 
(multifunktionella idrottsplaner).

Vi vill vara med i planeringen och 
bygga samhället med hälsa (idrotten 
i detaljplaneringen).

Ekerö IK med fler idrottsfören-
ingar behöver hjälp av kommun och 
näringsliv för att lösa hallbristen i 
kommunen nu för att minska köerna 
in i idrotten samt att alla ska kunna 
idrotta i sin egen kommun.

Föreningslivet i Sverige är ett kul-
turarv av ideella timmar!

Skärpning nu Ekerö kommuns 
politiker och beslutsfattare!

– Styrelsen, Ekerö idrottsklubb

REPLIK

Vi delar dina synpunkter 
Bengt. Kommunens ytter-
områden har i alla tider fått 
stå tillbaka för tätorten. Det 
var en av några anledningar 
till att Öpariet startade och 
gjorde sitt intåg i politiken 
2006, med representanter 
från både Färingsö, Ekerö 
och Adelsö. Det andra var 
demokratiunderskottet 
som fanns i kommunen, 
som fortfarande inte är 
uppfyllt. Vi tycker att kom-
munens ytterområden ska 
ha samma möjlighet att 
utvecklas utifrån sina förut-
sättningar och behov. 

– Öpartiets styrelse

Ytterområden 
har alltid fått 
stå tillbaka

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva under med 
signatur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Eller till  
Mälaröarnas  Nyheter
”Tyck”,  Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

Förbättringsåtgärder  
behövs vid Skå återvin-
ningsstation. Under som-
maren har det framkommit 
stora trafiksvårigheter vid 
infarten till Skå återvin-
ningsstation, vilket lett till 
kaosartade situationer och 
trafikstörningar.

En del av orsakerna beror 
på återvinningsstationens 
öppettider och en dålig 
trafiklösning vid infarten. 
Vi har även fått ta del av att 
Bromma återvinningssta-
tion skärper sina riktlinjer 
för att leverera återvin-
ningsmaterial, vilket säkert 
kommer leda till större 
tryck på kommunens åter-
vinningsstation vid Skå. Vi 
föreslår därför att öppetti-
derna vid Skå återvinnings-
station utökas för att få 
större spridning över dagen, 

att verka för att Trafikverket 
möjliggör breddning av 
vägen för möjlighet till 
svängfiler.

I och med beslutet om 
att grovsopshämtningen 
upphörde och beslut togs 
om  att erbjuda tjänsten 
mot betalning ser vi att ned-
skräpningen runt om i kom-
munens natur sker i större 
utsträckning än tidigare. 

Den planerade utbygg-
naden av bostäder runt om 
i Ekerö kommun gör att vi 
redan nu vill påbörja pla-
neringen för ytterligare en 
återvinningscentral med 
förstärkt återbruksinrikt-
ning samt förebygga att pro-
dukter blir avfall enligt den 
så kallade avfallshierarkin. 

– Desirée Björk, 
Öpartiet

Förbättre återvinning Skå
och bygg en till station 
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Skolsegregation och ökade kostnader är att vänta när Engelska skolan etablerar sig
Enligt Mälaröarnas nyhe-
ter sa Adam Reuterskiöld 
(M), kommunstyrelsens 
ordförande, att det var fan-
tastiskt bra att få ytterligare 
en friskola till kommunen. 
Yttrandet fälldes när frågan 
om att sälja den fastighet 
där Ekebyhovsskolan ligger, 
diskuterades i kommunfull-
mäktige häromveckan. 

Frågan är vad som är 
så fantastiskt bra med att 
Internationella Engelska 

Skolan, IES, etableras i 
Ekerö? Ett sätt att svara på 
den frågan är att se vad det är 
som utmärker en skola i IES-
koncernen. IES har mycket 
stora skolor med drygt 
700 elever i genomsnitt. 
IES har stora klasser med 
över trettio elever och små 
möjligheter att stötta elever 
som behöver extra stöd. IES 
har mycket låg andel utbil-
dade lärare eftersom skolan 
undervisar delvis på engel-

ska. IES vänder sig till och 
har en hög andel elever med 
välutbildade föräldrar.  IES 
sätter genomgående högre 
betyg än kommunala skolor.

När en stor IES-skola med 
500  till  800 elever etable-
ras centralt i kommunen 
kommer varje kommunal 
skola att bli av med en stor 
grupp elever. Beroende 
på skolans storlek kan det 
variera mellan 10 och 60 
färre elever per skola.

 För en skolas ekonomi bety-
der 10 elever cirka en miljon 
kronor mindre i intäkter. 
Det innebär att de små sko-
lorna i kommunen kommer 
att få det mycket svårt att 
klara verksamheten. 

Det innebär också att 
kommunens skolelever 
kommer att sorteras efter 
föräldrarnas utbildnings-
nivå. Skolsegregationen 
kommer att påskyndas. 

Det blir också större 

betygsskillnader mellan 
skolorna och allt talar för att 
betygsinflationen kommer 
att öka ytterligare. 

För Ekerö kommer att få 
ökade kostnader för överta-
liga lärare och lokaler.  Det 
tjänar IES på eftersom nivån 
på skolpengen då kommer 
att höjas. 

En IES-skola kan vara 
mycket bra för de elever som 
går där.  Men konsekven-
serna för eleverna på kom-

munens andra skolor är klart 
negativa och dessutom höjs 
kommunens skolkostnader. 
På vad sätt är det fantastiskt 
bra Adam Reuterskiöld?

– Sten Svensson, 
skoldebattör samt 
ledamot av barn- och 
utbildningsnämnden 
för Socialdemokraterna 
Ekerö (S)
– Hanna Svensson, 
oppositionsråd (S).

Jag läser i MN att M gärna vill 
sälja åtråvärd mark till under-
pris! Vi har ett underskott av 
skolor i kommunen, det är 
känt, det är en kärnuppgift 
för en kommun. Det har 
skötts dåligt, både avseende 
att förstå att skolor behövs 
om en kommun ska växa 
och att man måste under-
hålla dem så de behåller 
sitt värde och  inte minst 
viktigt för de som arbetar i 
skolan är trivsel och hälsa. 
Underhållet av befintliga 
skolor sköts ej, det växer 
små träd i hängrännorna på 
Ekebyhovsskolan till exem-
pel. 

Jag tror de flesta boende 
i kommunen känner till 
det eftersatta underhållet 
av det gemensamt ägda.
Kommunhuset får nu en 
uppfräschning, så värt!

Jag är inte emot friskolor, 
i synnerhet inte IES. Fem 
av mina barn går eller har 
gått där och en sjätte börjar 
inom kort. Men, IES är kända 
för att göra enorma vinster, 
deras ägare anlände med 
sin privata helikopter inför 
mötena på skolan i Enskede. 
Så nog har de råd att betala ett 
marknadspris för den mark 
de vill använda. Det finns 
ingen anledning att sälja 

den för billigt. Uppenbart 
är skolelever mycket lön-
samma. Kanske till och med 
Ekerö kommun kunde hyra 
ut marken eller möjligen 
skolbyggnaden och låta IES 
renovera den efter tycke och 
smak efter att man säkerställt 
att den inte är farlig för elever 
och lärare med flera?  

Ett annat upprörande 
faktum är att man föreslår 
rivning innan man vet att 
en byggnad är utdömd. Är 
den ens avskriven eller vill 
M verkligen elda med våra 
intjänade pengar?!

Om IES bygger grund-
skola här, som jag faktiskt 

hoppas så att min yngsta 
slipper pendla till Bromma, 
tycker jag dessutom att det 
är rimligt att ställa motkrav, 
bygg en gymnasieskola, 
annars ingen deal!

Så, mina barn pendlar 
vidare i väntan på att IES 
kommer hit eller en annan 
bra skola. Jag är bara orolig 
att vi kommer få ännu högre 
skatt här ute och mindre 
mark att bygga vettiga verk-
samheter som krävs för att 
upprätthålla kärnverksam-
heterna som är kommunens 
främsta uppgift!

– Anna Voltaire, Närlunda

Inte ekonomiskt hållbart slumpa bort mark 

TYCK

Ekebyhovseken
Foto: Sign Monica

en bild säger mer...

Trygg service, handel, mat och kultur för allt som är som vanligt i en ovanlig tid. 

Födelsedagar TAR INTE PAUS i pandemin
Det gör inte vi heller.
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FÖNSTER & DÖRRAR 
FÖR KUNDER MED HÖGRE KRAV
Vi tar hand om allt. Uppmätning, tilllverkning,  
leverans och installation.

FÖR GRATIS 

FÖNSTERMÄTNING

OCH OFFERT 

RING 

08-27 90 92

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

BESÖK VÅRT SHOWROOM 
Anderstorpsvägen 12, Solna 
sthlm@ekstrands.com
ekstrands.com/stockholm
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna för 
50 år sedan!

MÄLARÖARNA | ”Olid-
liga förhållande” vid 
Brommaplan och en  gigan-
tisk flytt av Brostugan är 
något av det man kan läsa 
om i MN i november 1970.

Flytten av Brostugan görs 
på grund av nybyggnation 
av både Nockebybron och 
Drottningholmsbron samt en 
breddning av vägen. Brostu-
gan ska flyttas cirka 100 me-
ter från sin ursprungliga plats 
vid gamla Nockebybrons 
södra fäste. Med en hastighet 
av ungefär 10 meter om dagen 
baxas kulturhuset på plankor. 
”Förra måndagen började 
man baxa huset i riktning öst-
erut och det gamla 1700-tals-
huset följde snällt med”, skri-
ver MN 18 november 1970.

Ett ämne som är lika aktuellt 
idag som 1970, är trafikkaoset 
på Brommaplan. På insändar-
sidan i november 1970 är det 
däremot inte själva biltrafi-
ken som lyfts fram utan buss-
hållplatserna. 

”Herr redaktör! Hur länge 
skall de olidliga förhållande-
na vid Brommaplan, där Mä-
laröbussarna har sin utgångs-
punkt, få fortsätta utan någon 
ändring? Flytta bussarnas 
hållplats intill T-banestatio-

nen och avlägsna privatpar-
keringen där! Hur länge ska 
Mälaröarnas busspassage-

rare få krypa i olja, regn och 
snömodd mellan parkerade 
bilar och över flera farliga 

gatustråk innan de når fram 
till hållplatsen? Där får man 
sedan stå och vänta tills bus-

sen behagar att köra fram. 
Kommunikationerna till Mä-
laröarna blir allt sämre. Förut 
kunde man per buss fara ända 
in till Fridhemsplan. Nu är 
det botten.”

Hur busschaufförernas ar-
betssituation är detta år fram-
går inte, men det behövs flera. 
I en jobbannons söker Mä-
laröarnas omnibus AB som 
det hette då, bussförare med 
busskörkort och även, perso-
nal för utbildning till  förare. 
Bussförarutbildningen är gra-
tis och fria resor på SL:s linje-
nät ingår också.

                         
                               EWA LINNROS

ewa@malaroarnasnyheter.se

Flytt av kulturhus och busselände

I november 1970 flyttas Brostugan cirka 100 meter. Flytten sker genom att det gamla kulturhuset från 
1700-talet baxas på plankor med en hastighet av ungefär 10 meter om dagen. 

”Hur länge ska 
Mälaröarnas 
busspassage-
rare få krypa i 

olja, regn och snömodd 
mellan parkerade bilar 
och över flera farliga 
gatustråk innan de når 
fram till hållplatsen?”
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Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar

Elrevisionsbesiktningar
Termografering
Energimätning 

OVK
Vi erbjuder hela besiktningsgrupper 

Ring oss på 070-717 99 19 och beskriv era önskemål 
eller maila på info@besiktningsakuten.se

Vi arbetar över hela Sverige med lokalkontor på Ekerö

Välkommen till ERB!
Ekerö Redovisningsbyrå AB är en 
modern redovisningsbyrå som strä-
var efter att hålla en aktiv dialog 
med sina uppdragsgivare. Sedan 
starten 1987 har vi fått förtro-
endet att arbeta åt flera hundra 
företag och vi kan idag räkna 
oss bland de större redovisnings-
byråerna i Sverige. Vår personal 
har tystnadsplikt om våra uppdrag 
och behandlar all information med 
sekretess. Vi har ett aktivt kvalitets-
arbete och en strävan att persona-
len ska vara delaktig och engage-
rad. Vi ser oss som fullservicebyrå 
och en komplett ekonomipartner till 
våra uppdragsgivare.

Bolagsbildning 

Bokföring

Kund- & leverantörsfaktura-  
    hantering

Inkassohantering

Bokslut och årsredovisningar

Löner

Deklarationer och skattefrågor

Koncernredovisning
 Budgetering

Ekonomiska analyser

Affärsplan

Affärs- och bolagsjuridik
 Utredningar
 Kreditupplysningar

Värdering

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

TEGELBRUKSVÄGEN 1A  I   EKERÖ C  I   08-560 397 00

I ett par kolumner har jag berättat om människor 
på Drottningholm i mitten av 1700-talet, från 
den högkulturella men intriganta och maktlystna 
drottningen Lovisa Ulrika, till den olyckliga Greta 
i fabriken vid Kanton, som blev galen av kärlek. 
Men på Drottningholm fanns vid samma tid 
också de som gått till eftervärlden som berömda 
för sitt hantverk.

 

B
land de små fabrikerna utmed Kantongatan som anlades av 
kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika, och som var 
verksamma  på 1760-talet, fanns en gevärsfabrik. Det är inte 
säkert att det var där smeden Jacob Nussbaum var verksam. 

Med ett så förnämt yrke är det troligare att han hade en egen verkstad, 
eller också var gevärsfabriken detsamma som Nussbaums verkstad.

 Jacob var född 1731 i Stockholm, son till Moritz Nussbaum, 
mästersmed och pistolsmed hos gamle kungen, Fredrik I. Liksom 
fadern arbetade Jacob hos den välkände vapensmedsmästaren David 
Bars. Därefter gjorde Jacob åren 1751 till 1755 sin gesällresa i Europa 
för att förkovra sig. Sedan han återvänt gjorde han sitt mästarprov 

i Stockholm 1756 och 
utnämndes fem år senare 
till hovpistolsmed, då 
kung Adolf Fredrik också 
förmådde honom att flyt-
ta till Drottningholm och 
verkstäderna i Kanton. 
Därifrån anses ett antal av 
hans förnämsta arbeten 
härröra. 

Jacob bodde i Kanton 
tillsammans med hustru 
Hedvig Charlotta, son 
och två döttrar; den ena 
dottern död vid sex års 
ålder när hon drunknade 

i en nygrävd brunn. Efter femton år i Kanton flyttade Jacob tillbaka till 
Stockholm där han fortsatte sin verksamhet till sin död 1802.

Kungaparet behagade ibland inspektera verksamheten i Kanton, 
och personalen i verkstäderna var ålagd att vara prydligt klädda och 
friserade. Förmodligen hade kungen i sitt släptåg bösspännaren Isaac 
Laurent. Bakom Isaacs titel döljer sig hovkvartermästaren på Drott-
ningholm; att vara den som spände hanen på kungens jaktbössa var ett 
hedersuppdrag. 

Jacob var inte bara smed, utan också konstnär: hans arbeten har 
utsökt ciselerade metallpartier. De flesta av produkterna från Kanton-
verkstäderna går inte längre att återfinna, men smeden Jacob Nuss-
baums hantverk är av så hög konstnärlig kvalitet att flera av dem är 
bevarade. 

Förmodligen är det Jacobs mästarprov, märkt Nussbaum Drott-
ningholm, som i dag återfinns på Nordiska museet, ett eldstål – att 
slå eld med, något av den tidens cigarrettändare. Ett annat känt arbete 
är ett slaglåsgevär med ”Nussbaum Drottningholm” ingraverat, sålt 
på auktion för några år sedan för 8 000 kronor. En flintlåsstudsare, 
med låset omgjort till slaglås, av Jacob Nussbaum men tillverkad efter 
hans tid i Kanton finns i Kulturen, det kulturhistoriska museet i Lund.  

Bokstäverna F A ingraverade i guld på det utsökt 
dekorerade vapnet upplyser om att studsaren har 
tillhört hertigen Fredrik Adolf, bror till kung Gustav 
III och således son till kung Adolf Fredrik och drott-
ning Lovisa Ulrika. 

Jan Malmstedt

• Välkomna med bidrag till Kolumnen! 
Med den vill MN skapa en längre kåserande form för ämnen 
och intryck, som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, 
men som dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publi-
cerar ett inlägg i kolumnen betyder inte att  redaktionen ställer sig 
bakom de åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag 
till kolumnen@malaroarnasnyheter.se
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Hovpistolsmeden 
på Drottningholm

”Nussbaum 
Drottning-

holm” är 
ingraverat 

under hanen 
på detta 

slaglåsgevär.  

FOTO:
BUKOWSKIS                                           



Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa, 

traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar. 
Vi gör även hembesök och hjälper gärna  till med bouppteckningar.

Varmt välkommen med frågor eller besök!

Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen
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DÖDA

• Björn Mårten Mårtensson, Ekerö, avled den 11 oktober i 
en ålder av 81 år.

• Barbro Christina Ahlin, Ekerö, avled den 23 april i en ålder 
av 77 år.

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen
Se vår prislista: 
www.malarobegravning.se 

Vi gör hembesök för din trygghet

Ring för tidsbokning 
08-560 360 80

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif ErikssonHeli Ekberg  och Leif Eriksson

Auktoriserad av SBF

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Sandviksvägen 4, tidsbokning 
på telefon 08 - 560 310 65

Med lång tradition och 
gedigen kunskap hjälper 

www.ignis.se

Hipp Hurra för vår fantas-
tiskt glada och positiva 
mamma, mormor, gammel-
mormor Ingegärd Anders-
son som fyller 100 år den 
14/11 massa grattiskramar 
från Inger, Mia och Ola,   
Pontus, Malin och Oskar, 
Anki, Matilda och Markus.

Vill gratta världens bästa 
Lindha Wiström af Bjur 
på din 40-årsdag den 27 
november. Många kramar 
från mamma och Anders 
och Morri.

Binärdata AB
Support & Försäljning 

07-22 Alla dagar
0707-139 000   08-560 402 51  

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset

Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

Under allhelgona hjälpte vi på Fonus till att tända ljus på graven för  
dem som inte själva hade möjlighet. Tillsammans blev det 13 789 ljus på  

900 kyrkogårdar runt om i Sverige. Tack för att vi fick hjälpa till. 

Tillsammans tände vi 13 789 ljus  
för dem vi minns och saknar

Brommaplan 420, Bromma | 08-709 86 50 | fonus.se

Tina Hult
Kundrådgivare

Marie Rosmark
Kundrådgivare

• Privatpersoner (ej verksamhet) annonserar GRATIS  
• Max 500 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Begagnat utannonserat värde högst 250 000 kr
 

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Publicering sker i nästkommande nummer, 
    i turordning samt i mån av utrymme. 

PRIVATA ANNONSMARKNADEN Skicka till privat@malaroarnas nyheter.se  

SÄLJES

Hyundai I 30 1,6 cw 
år 2011. Utrusad med 
Acc  kilmat, anti sladd 
och spinn, dragkrok.           
Sommardäck på LT fälg 
rullat ca: 500 mil, vinter-
däck på stålfälg dubba-
de rullat ca: 500 mil. 
Nybesiktad 2020-10-28 
ua. 1 ägare servad enligt 
Hyundais  serviceprogram 
dvs en gång/år eller 3000 
mil. 27  500 ml på mätaren. 

19 900 kr.larsa.g_
bergstrom@telia.com. 
073-533 09 44.

KÖPES

Frimärken, mynt, vykort. 
Gärna hela samlingar och 
partier. Bor på Ekerö, kan 
göra hembesök. Vänligt 
och kunnigt bemötande.
08-400 258 35. 

Jag köper gärna dina 
gamla LP-skivor, mindre 

och större samlingar, pop, 
rock, jazz, 60- till 80-
tal.  Även CD-skivor kan 
vara av intresse. Kontakta 
mig (telefon/SMS) på 
073-037 10 36.

Riktigt gammal fiskeut-
rustning köpes, även en-
staka ovanliga drag, rullar, 
kataloger, mm. Allt av 
intresse. 070-797 17 45.

BILAR 
KÖPES

Allt är intressant 
även defekta 

0700-61 73 96

FAMILJ FAMILJEANNONSERA Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  

Sälj tryggt och säkert!

Fredrik Drougge, fastighetsmäklare
070-560 1970, lansfast.se/ekerö
fredrik.drougge@lansfast.se
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Taklagsfest Den 30 oktober var det taklagsfest på Träkvistavallen 
för det så kallade  ”KOM-huset” som står för kontor, omklädning 
och möten. På plats fanns tjänstemän och politker från kommu-
nen samt ett flertal personer från Ekerö IK. 

 FOTO: EKERÖ KOMMUN

Vi minns  Under Allhelgonahelgen lystes kyrkogårdarna i kommu-
nen upp av mängder av gravljus och marschaller. Bilden är från 
Ekerö kyrkogård.           FOTO: HENRIK MATTSSON

Höstlov Ett tjugotal ungdomar tog tillfället i akt att ladda inför 
höstlovet då det anordnades ungdomskväll med pysselmöjlighe-
ter i Ekebyhovskyrkan.          FOTO: EKERÖ PASTORAT

Skördetid Under oktober månad har det varit skördetid på 
”Odlingslotten” vid Tranholmen med Ekerö pastorats samtals-
grupp ”Vardagssvenska”.         FOTO: EKERÖ PASTORAT

ÖARNA RUNT 

TÄVLA! Välkomna att lösa ett 
korsord på temat Mälaröarna. 
Krysset är konstruerat av mälarö-
bon Lars Fjellström. 

Lös krysset och lista ut meningen/meningarna i de färgade 
rutorna. Mejla meningen till: kryss@malaroarnasnyheter.se 
och uppge även postadress. I ämnesrutan skrivs bara för- 
och efternamn. 

Bland de rätta svaren lottar vi efter helgen ut ett

PRESENTKORT på 100 kr hos Mälaröarnas Bokhandel

Bilden: Det är åter möjligt att träffa sina anhöriga som bor på kom-
munens  äldreboenden..                                                                 FOTO: ARKIV

Vi gratulerar Eva Strand Norling, Ekerö, till förra numrets 
vinst där korsordet hade nedanstående lösning. 

MÄLARÖKRYSSET
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Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se    www.pcakuten.se

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

 Trädgård & Fastighetsunderhåll
 Trädfällning & Stubbfräsning
 Mark & Anläggning
 Vinterunderhåll
 Lastväxlare med kran

Vi har även webbutik med hemleveranser av 
spån, planteringsjord, vattenskoterbryggor m.m.

Tel: 560 47 111 info@fsons.se
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

073-703 06 83
goodroom.se

 STENHAMRA

Apolis Bygg byter namn

 

Minnebergsvägen 19 Bv | 167 41 Bromma
Mathias@maleriteametekero.se | www.maleriteametekero.se | 076 710 18 98 

Vi har bytt 
namn till...

ALLT INOM 
MÅLERI

Mathias@maleriteametekero.se    |    076-710 18 98
www.maleriteametekero.se

Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

YVONNES FOTHÄLSA
– Medicinsk fotvård – 

Hos mig får du hjälp med 
allehanda fotproblem 

• Fotsmärtor • Nageltrång 
• Fot- och nagelsvamp • Vårtor 

• Förhårdnader, sprickor 

Vid behov gör jag även hembesök 
Bokning via www.bokadirekt 

Salong Närlunda eller 0707-55 16 17 

Jungfrusund Salong Närlunda 
Varmt välkomna!

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser

Tlf. 08-408 922 23 - www.mnap-rehab.se
Jungfrusundsv. 5, Träkvista Torg - Ekerö

073-610 20 65 www.ekerohalsorum.se     
Bryggavägen 131D  Johanna och Lottie

Glöm inte att lösa in 
årets friskvårdspengar!
Vi tar emot ActiWay, Benify och skriver personliga kvitton

Välkommen att ta del 

av vårt generösa utbud!

Vi är med dig  
hela vägen när du  

ska köpa eller 
sälja bostad.

Våra mäklare är experter på att 
sälja bostäder. Kombinationen av 

lång erfarenhet, fingertopps-
känsla och lokalkännedom gör 

oss till en trygg partner. 

Fredrik Drougge, fastighetsmäklare.
070-560 1970, fredrik.drougge@lansfast.se
lansfast.se/ekerö

MÄLARÖARNA | Under den 
senaste tvåveckorsperio-
den har polisen hanterat 
många anmälningar om 
brott från Mälaröarna. 
Åldringsbrott, inbrott och 
ungdomar som eldat upp 
en moped är några av dem. 
En varning om farlig alko-
hol vill de också förmedla.

Ett åldringsbrott som klas-
sades som ”försök till stöld” 
ägde rum den 26 oktober i 
Träkvista. 

– Det ringde på dörren 
hos målsägande som gick för 
att öppna och då mötte en 
man som redan stod i hallen. 
Mannen gick rakt förbi, upp-
gav att han skulle kontroll-
era trygghetslarmet och gick 
runt i lägenheten och tittade 
utan att bry sig om larman-
ordningen. Den boende höll 
hela tiden koll och mannen 
lämnade lägenheten utan att 
ha kunnat ta något, berättar 
kommunpolis Anna Freij.

Ett flertal förskolor har 
också utsatts för inbrott och 
stölder under den senaste 

tvåveckorsperioden. Den 27 
oktober krossades till exem-
pel ett fönster på Gräsåkers 
förskola och it-utrustning 
stals. Samma sak hände på 
Svanängens förskola ett par 
dagar senare och Gräsåkers 
förskola fick ytterligare en 
påhälsning av tjuvar samma 
vecka.

Några vandaliseringar har 
även skett under perioden. 
Den 31 oktober eldade ung-
domar upp ett sopkärl på 
Björkuddsvägen, Ekerö och 
den 8 november strax efter 
midnatt, blev en polispatrull 

beordrad till Lundhagen 
med anledning av en brin-
nande moped.

– Anmälaren var på väg 
till bussen när han såg tre 
unga killar som stod vid en 
brinnande moped och fil-
made innan de sprang från 
platsen. Räddningstjänsten 
kom dit och släckte branden 
och en hundpatrull gjorde 
ett spårsök, dock utan att få 
upp något spår. Efter en kon-
troll av mopedens ramnum-
mer framkom att mopeden 
var stulen.

Ett flertal stölder och in-
brott har också ägt rum. 
Bland annat drabbades Knal-
leborg och Ångbåtsvägen av 
stölder från flera garage i slu-
tet av oktober. Ägarna blev 
exempelvis av med vinter-
däck, fälgar, fiskeutrustning 
och cyklar. Flera mopeder 
har också stulits från gara-
ge och garageuppfarter på 
Ekerö under samma tidspe-
riod.

Vid en trafikolycka på 
Ekerövägen vid Kanton den 

första november blev föraren 
av den ena bilen misstänkt 
för två brott, dels vårdslös-
het i trafik efter att ett obe-
roende vittne sett föraren 
köra över heldragen linje och 
sedan kolliderat med en bil i 
motsatt körfält, dels genom 
att ha ett ettårigt barn i bilen 
utan att det fanns någon god-
känd barnstol.

Polisen varnar även för att så 
kallad importerad ”fulsprit” 
cirkulerar bland ungdomar 
och de som dricker den blir 
väldigt påverkade, sjuka och 
i vissa fall medvetslösa.

– Det hölls också en web-
baserad narkotikaföreläs-
ning i förra veckan där 80 
föräldrar kopplade upp sig 
och lyssnade. Det är positivt 
att många är intresserade då 
det är ett högaktuellt ämne. 
Förhoppningen är att vux-
na blir mer uppmärksamma 
och lär sig känna igen drog-
tecken, säger Anna Freij.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Eldningar och fulsprit
Två veckor fyllda av brottsanmälningar

LARMET GÅR 

”Anmälaren 
var på väg 

till bussen när han 
såg tre unga killar 
som stod vid en 
brinnande moped 
och filmade innan de 
sprang från platsen”



DATA

SERVICE  FÖR  DIG!  
    På hemmaplan finns all service för dig!

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

Hammarkvarnsvägen 9  179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16 

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O
TO

RBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

Vatten/avloppsanläggningar
Dränering/grund isolering
Schakt/transport/markarbete
Pumpar/rörarbeten

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

TOMT 

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

Mattläggning
 Heltäckande mattor
 Plast/linoleum mattor
 Golvslipning
 Även altan/trall slipning

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

Grunder
Enskilt avlopp 
Reningsverk
Infiltration
Markbädd
Installation av
kommunalt VA
Bryggor
Sjötransporter
Vassklippning
Entreprenader utförs
även på öar

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

Marcus: 0705 79 21 40
Kalle: 0708 24 51 40

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning

grönyteskötsel • vinterväghållning

GÅ INTE ÖVER ÅN 
EFTER VATTEN.

Och inte över Nockebybron heller. Vi finns nära dig och 

har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.

Välkommen till LEJA!

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

lev. och dem./mont. 
NCS-kulörer för enkelt 

kulörval. Vi tar även emot 
bord, stolar, skåp, m.m.

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av Lackering av 
köksluckorköksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

Öppet
Månd-Fred 06-24
Lörd, Sönd, Helgdag 08-24

Tel 08-560 300 96
Välkommen till Circle K i Träkvista!

Nu har vi hjälpt 
till på Ekerö 
i över 30 år. 

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

Tel: 08-560 313 40
www.coloramaekero.se

Följ oss på Facebook  
och Instagram!

TAXI

Boka din bil på 
www.haningenynastaxi.se 

eller på 08-520 111 11



Koll på läget sedan 1937

Clas horns väg 3C, Ekerö

1 rok, ca 38 m² UTGÅNGSPRIS 1 950 000 kr AVGIFT 2 923 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för tidsbokning 

BYGGÅR 2017-2018 VÅNING Markplan EP Ej utförd MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Superfin 1:a med egen entré Öppen trevlig planlösning

Ljust & Modernt I markplan med mysig uteplats

Tegelbruksvägen 7E, 2 trappor, Ekerö

2,5 rok, ca 61 m² UTGÅNGSPRIS 2 300 000 kr AVGIFT 4 718 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för tidsbokning

BYGGÅR 1988 VÅNING 2 EP 67 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Högst upp i denna del av huset Balkong mot lugn innergård

Välskött & populär förening Centralt & Naturnära

EKERÖ  |  MÄLARÖ TORG 4  |  TEL 08-564 109 40  |  WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO



Koll på läget sedan 1937

Nybyggd 1-plansvilla

Stor solig tomt

Ljus öppen planlösning

Kungsljusvägen 14C, Munsö
5 rok, 129 m² UTGÅNGSPRIS 5 195 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2020 EP Ej utförd 

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Villatomt med sol hela dagen

Kommunalt va

Detaljplanerat område 

Stenstigen 2B, Stenhamra
UTGÅNGSPRIS 1 900 000 kr VISAS Ring för tidsbokning

TOMT 1075 m² EP Behövs ej MÄKLARE Linn Lagerqvist

TELEFON 070-510 65 69

Stora härliga sällskapsytor

Generöst garage

Centralt

Jungfrusundsvägen 15, Ekerö
8 rok, 200 + 123 m² UTGÅNGSPRIS 6 495 000 kr 

VISAS Sö 15/11 kl 14:00-15:30 BYGGÅR 1967

TOMT 760 m² EP 79 kWh/kvm/år 

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

Visningshuset till salu!

Stor altan med sjöutsikt

Carport

Fredrikstrandsvägen 62B, Ekerö
5 rok, 135 m² UTGÅNGSPRIS 5 995 000 kr AVGIFT 5 490

kr/mån VISAS Ring för tidsbokning BYGGÅR 2019

VÅNING 2 av 2 EP Ej utförd MÄKLARE Sophia Åkerman

TELEFON 0707-60 46 63

EKERÖ  |  MÄLARÖ TORG 4  |  TEL 08-564 109 40  |  WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO



Koll på läget sedan 1937

Klubbstigen 11B, Stenhamra

7 rok, 198 m² UTGÅNGSPRIS 5 850 000 kr VISAS Ring för tidsbokning 

BYGGÅR 2005 TOMT 1355 m² EP B MÄKLARE Sophia Åkerman TELEFON 0707-60 46 63

Vacker rymlig villa Trevlig trädgårds/skogstomt

Dubbelgarage Belägen på lugn återvändsgata

Clas horns väg 9, våning 3, Ekerö

3 rok, ca 75 m² UTGÅNGPRIS 3 650 000 kr AVGIFT 4 578 kr/mån HISS Ja VISAS Ring för tidsbokning 

BYGGÅR 2017-2018 VÅNING 3 EP Ej utförd MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Högst upp i huset Solig balkong & härlig vy

 Stilrena och tidlösa materialval Attraktivt centralt läge

EKERÖ  |  MÄLARÖ TORG 4  |  TEL 08-564 109 40  |  WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO


